




IETAS 

AM 
S URA 

OClETAS SCIENTIARUM 
1~0 





SOCIETAS 

ANAMO 
SEURA 

Luonnon Ystava 
Yleistajuinen luonnontieteellinen aikakauslehti 

Viidestoista vuosikerta 

1911 

Toimitus: 

U. Saalas Viljo Hornborg 
Vastaava toimittaja Taloudenhoitaja 

Helsingiss::t 1911 
Kirj apa ino-O sakey hti~ SANA 



•" ..... 



Viidennentoista vuosikerran sisallys. 1 

Kirjoitusia: 

Elliintieteellisili: 

Kurt H. Enwald, MetsHsopulin 
(Myodes schisticolor Lilljeb.) 
esiintymisestH Pohjois-Savossa . . 91 

*Armas Hilden, Pitk;Jh:tnH!isen 
mets~myyr:tn (Hypudaeus glareo-
lus Schr~b.) esiintymisestH Sata-, 
kunnassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 

Kaarlo Hilden, Havaintoja ·harmaan 
paarmalinnun pesimMpaikoista . . 208 

J. S. W. Koponen, Hirvilt Ahvenan
maaila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 

Enzio Reuter, SukupuolimMMrltyk
sesHi elMinkunnassa uusimpain 
sotuopillisten tutkimusten mu-
kaan .... .... .............. 159, 201 

*U. Saalas, Suomen torakoista ja 
niiden tevenemisestM . . . . . . . . . . 6 

*- - ~ Hy<>nteismaailman taita
vimmista arkkitehdeisHt ". Ampiai-
sista ja niiden pesltrakennuksista 77 

*- - Pikakuvia Tanskan ja Ruot-
sin eHlintieteellisisHllaitoksista 134, 165 

r. K<><>penhaminan eHiintieteelli-
nen puutarha . . . . . . . . . . . . . . 135 

11. K<>apenhaminan elltintieteelli-
nen museo . . . . . . . . . . . . . . . . 165 

111. Lundin yliopiston elilintieteel-
linen museo . . . . . . . . . . . . . . 16D 

*john Sahlberg, Yliopistomme 
hy<>nteistieteellisen m1,1~eon synty, 
kehitys, nykyinen tila ja tulevai
suuden toiveet . . . . . . . . . . 1, 57, 117 

*Georg E. F. Schulz ja E. W. 
Suomalainen, Lintujen pesien 
va lokuvauksesta . . . . . . . . . . . . . . 145 

*E. W. Suomalainen, Pikkulintujen 
ystttville! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

*YrjtJ Vuorentaus, Parasiittisten 
kovakuoriaisten kehityksestil.: . . lHH 

K asvitietee/lisili: 
W. E. Brotherus, Elias Fries' in teos: 

• Botaniska utflygter" (, Kasvitie-
teellisHt retkeilyja") .. . . . . . . . . . . !)8 . 

*L. Helle, Lummelajeistamme . . . . 18 
K. H. H(lillstr)tJm, ,Lummelajeis

tamme" nimisen kirjoitul<sen joh-
dosta L. Y:n 1:sslt numerossa . . U7 

*Valia Korvenkontio, ,Veden ku
kasta" ja sen synnyttiljistlt . . . . 148 

* K. Linkola, Kasvullisuudesta 
erililssil Lounais-Suomen pikku
jltrvessil ja sen rannoilla . . . . . . 22, 4() 

*Veli Rlislinen, Tervalepiln pohjoi
simmasta Jevenemisrajasta Suo
messa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 

E. Vesterinen, Muinaisgermaanien 
puidenpalveluksesta . . . . . . . . . . 20U 

Yleisaiheisia y. m.: 

*Armas Hilden, Lyhyt silmilys Ril
genin tuontoon . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 

T. }. H(intikka), Hiukan kasvellla 
taytyvien eU!inilkltmien etiolo
giasta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 

Eino Jliliskelliinen, Fenoloogisia 
tietoja Lammin pitltjltstlt . . . . . . lOU 

Viljo }liliskelliinen, Vanamon vuosi-
kertomus 1910- 11. ........ . . . 72 

-- Katsaus Vanamon toimintaan 
v. 1906- 11..... ....... ... ... 103 

*Valia Korvenkontio, Sitkeilhenki
syydesHt ja s.en edellytyksisHt. . 181 

l TlthdelHt merkityt kirjoitukset ovat kuvallisia. 



}. A. Palmilz. Kertomus Societas 
pro Fauna et Flora Fennica
seuran toiminnasta HH0-1911 ~22 

''=£. W. Suomalainen, Kilpisjitrvi, 
luonnontutkijan paratiisi . . . . . . 33 

Eltimtikerral/isia: 

*W:(illia)m S(ippola) , Ludvid Gab-
riel Kesitniemi '!' . . . . . . . . . . . . . . 127 

PienHl tietoja: 

Eltiintieteellisiti: 

'''Vaa teita va rpusen muunnoksia, F. 
LtJnnjors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Pyrstotiaisparvi Oulun litheisyy-
desstl, Eino Kttrki . . . . . . . . . . . . 29 

Keslllintuja tammikuussa, F. UJnn-
jors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Norsunluiden koko . . . . . . . . . . . . . . 30 
Muuan esimerkki n. k. suojelevasta 

yhdennMkoisyydesHI, Ju!zo Hur-
malainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6U 

Kissapollo (Syrnium aluco) Raut-
jllrveliM, john Linden . . . . . . . . 69 

Muuan kotivarpusen vl1rimuunnos, 
A. ja K. Hilden . . . . . . . . . . . . . . 69 

Kolmivarpainen lokki (larus tridac-
tylus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6U 

Sinitiainen (Parus coeruleus), A. ja 
K . Hilden . . ..... ............ . 70 

Lintuhavaintoja Kuhmoniemelta 
19 l fs 10- 19 1/n 10, Aug. Edv. 
Fr.i. . ........................ 70 

Taistelua luonnossa, Martti V . 
. Kurki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11± 

Li sl1M harvinaisia vieraita Pudas
jltrvc!HI, A. W. Bergh . . . . . . . . . . 114 

Lintutietoja Tampereelta, S. Lilja . . 115 
Kolmivarpainen lokki (Rissa tiridac- _ 

tyla L.), P. B(rojeldt) . . . . . . . . 11; 
Siili talveh tinut Outussa, YrjtJ Hell-

man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 
Siipioravan esiintymisesHI Karkun 

piHijltssM, A. ja K. Hilden . . . . 143 
*,Kuhniminen" alkuperMisUI elitin-
. kunnassal, VtiintJ H(eikin!zei)mo 144 

Pahkinithakkinen (Nucifraga caryo
catactes), Hannes Seppti ja V ttin6 
H(eikin!zei)mo . . . . . . . . . . . . . . . . 144 

Lintutietoja, Sulo Reponen . . . . . . 17() 
Pl1h kinahakkinen (Nucifraga caryo

catactes), E. W. S(uomalainen ) ja 
Tauno Relander. . . . . . . . . . . . . . 17() 

Selkittelkitn vitrimuunnos, A. Skog-
man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 

Lapin tiira (Sterna mucrur21), A. 
Skogman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 

Peltopyita (Perdix cinerea) Turussa, 
E. W. S(uomalainen). . . . . . . . . . 177 

Suuria kyykMMrmeita, E. W. S(uo
ma/ain£tn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 

Lisittietoja pithkinahakkisesta, A. W, 
Bergh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 

Sinisorsa (Anas boschas) talvehti-
nut Sammatissa, Yrj/J Ylttnne . . 2Hl 

Kyyktlitrmeiden koko, E. W. Suo
malainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21!1 

Kasvitietee//isitt : 

Taitettujen kukkaoksien sl1ilyttl1mi
nen erilaisissa ravintoliuoksissa, 
P(ekka) B(rofe/dt) .· . . ... .. . . . . 30 

Suomalai_sia kasvinimHI ........ 70, 21H 
=i:Yhteenkasvaneita omenia, Viljo 

}tittskelttinen . . . . . . . . . . . . . . . . :217 
Myohl1isHt kukkit:nista, Reina La-

gus ......................... . · 218 
Kypsil1 valkeita mansikoita, Aatto 

J. Oksanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . :....18 
Muutamia kasvitietoja, M. E. Huu-

monen ~1 8 

Ylheisaiheisia y. m.: 
Kirj elaatikko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Keva:tn tulosta PudasjMrvelle, A. W. 

B(erg !z) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 

Suomen eUiimist61l ja kasvistoa 
koskevia tietoja kokousreferaateissa: 

Betula verrucosa f. arbuscula Ry-
mit ttyltlss11, A. EnsW . . . . . . . . . . 75 



11- 1H haaraisia rukiinUthld a, /. 
M. Wallenius, j. E. Aro ja K. 
Linlwla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 

Lyhyt- ja pitkasiipisHI Ischnodemus 
sabuleti-nivelkarsaisia , Y. Vuo-
rentaus.. . .. . ........... ..... 75 

Monstr(}sisesti kehittyneita kasveja, 
Laura Wecksell . . . . . . . . . . . . . . 76 

Suoliloisten esiintyminen Helsingin 
lapsissa, A. Ruvtsalainen. . . . . . 7G 

Pien i kananmuna suuremman . si- . 
sassa, Y. Hellman . . . . . . . . . . . . 7o 

Blatta americana Turussa, K. Lin-
flo/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7fl 

Fringilla chloris Helsin gissa, V. 
Heikinheimo y. m. . . . . . . . . . . . . 7G 

Epamuotoisia Trollius europaeus- ja 
Onochlea struthopteris-yksiWita. 
T. J. Hintikka . . . . . . . . . . . . 115, 11G 

.Monihaaraisia Carex Jaevirostril<sen 
emitahkia, V. Heikinheimo . . . . 11() 

Cercaria mirabilis, V. H. jttrvinen 116 
Taraxacum'eja ja harvinaisia jaldtli:l, 

K. Linkola . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
Suutarin (Tinea tinea) levenemisesta 

Suomessa T. H. Jttrvi y. m. . . 170 
Lecanium hemicryphum-kilpikirva, 

T. }. Hintikka . . . . . . . . . . . . . . 170 
Kasvien bakteeritaudeista,}. I. Liro 179 
Liparis chrysorrhoea-perhosen touk

kapesa, V. Rlisttnen y. m. . . . . 17!) 
Hyponomeuta padi-toukista. V. 

jttttskelttinen y. m.. . . . . . . . . . . . 17U 
Coccinella-lajien joukkoesiintymi-

sesta, T. H. }lirvi, y. m. . . . . . . l RO 
Muurahaisia siilm vatsalaukussa, V. 

Jtiliskelliinen . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
Epanormaalisia lohen poikasia, V. 

J/ittskelttinen . . . . . . . . . . . . . . . . 1'80 
Valokuvia Formica rufa'n ja F. ex

secta'n pesista V. Rttslinen . . . . 180 
Tervalepan pohjoisia !OyWpaikkoja, 

V. Rttsttnen y. m. . . . . . . . . . . . . 1 0 
S ubfossilisia pahkinapensaan (Co-

rylus avellana) hedelmia JMm-
sasta, Helmi Eastman . . . . . . . . 180 

Hypudaeu~ glareolus Haukiputaalla. 
E. Merikallio . . . . . . . . . . . . . . . . 21!) 

Coccin ellojen runsaslukuinen esiin
tyminen Haukiputaalla, E. Meri-
kallio ...... . .... . .... .. .. .. .. 219 

Tervaleppll Haukiputaalla. E. Meri-
kallio........................ :220 

lchthyophtirus multifiliis loisena lo
henpoikasissa, V. Jliliskelliinen :220 

Formaliiniruiskutuksen avulla sa il y
tettyjll lintuja, E. Merilzallio. . . . ~;!0 

Matia ja maitia samoissa silakoissa, 
!. M . Wallenius y. m. . . . . . . . . ~21 

Aradus-lajeista, Y. Vuorentaus.... 221 
Aera caespitosan nuorennosverso, 

V. J/1/iskel/iinen . . . . . . . . . . . . . . 221 
Niptus hololeucus-kuoriain en Hel

singissll, V. R lis/inen y. m. . . . . 221 
nCecidotheca fennicll", T. J. Hin -

tilzlw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 
Oulun seudun niittymuodoista, M. 

E. Huumon en . . . . . . . . . . . . . . . . :!2~ 

Kirjallisu u tta: 

E. Dennert: Luonnontutldjain us-
konto, J. A. W(ecks(!llj . . . . . . . . li7 

Duodecimin sa naluettelo, J. A. 
W(ecksell) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G7 

}. S. S.: Herbaario-luettelo ynna 
ohjeita kasvinkerllajille, K. H. 
H(lillstr)Om . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1>8 

Werner ~tiderstrtim .Osakeyhtitin 
tekeill ll olevasta kirjallisuudesta 
cnnakkotietoja . . . . . . . . . . . . . . . . o8 

Albert Lilius: Luonnontiedon ope
tusoppi, K. H. H(ltllstr)Om . . . . 111 

Populllr Naturvetenskaplig l~evy, A. 
H(ildt!)-n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1U 

Leon Marret: leones florae alplnae 
plantarum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . llR 

Selma Hlillstrum: Akvario, Vli.ino 
H(eikinhei)mo . . . . . . . . . . . . . . . . 14-2 

Selma ja K. H. H(ttl/str) Om: Koulu
herbario, K. Linkola . . . . . . . . . . 173 

j. E. Aro: Kansakoulun luonnon-
tieto, A. H(ilde)-n . . . . . . . . . . . . 17;') 

Regulus: Lintupakinoi ta , V(ilj)-o 
H(ornbor)-g.... .. . . . . . . . . . . . . ~Li 

Rolf Palmgren: Korkeasaaren opas 
I, U. S(aala)-s . . . . . . . . . . . . . . . . :217 



Rolf Palmgren: Korkeasaaren ku
vasto, U. S(aala)-s. . . . . . . . . . . . 217 

l(okouksia: 
Vanam 0 . ....... . . . . 75, 115, 178, 219 

Nuorten osasto: 

Vaasan Realilyseon luonnontieteel-
linen yhdistys ,Kielo II" v. 1910, 
Panvo NederstrtJm . . . . . . . . . . 32 



Luonnon Ystava, 
Vanamo-seuran Mnenkannattaja ja ainoa suomenkielinen luonnontieteellinen 
.aikakauslehti tarjoaa Hlten v. l!H2 kuudennentoista vuosikertansa tilattavaksi . 

Kuten H!hl1n asti tahtoo Luonnon Ystl1v:t edelleenkin mahdollisimman 
laajoissa piireissl1 koettaa herl1ttl1l1 harrastusta luonnon tuntemiseen ja rakkautta 
sen eHtm~Uin. T~ml1n p~H1ml1l1r~nsl1 toteuttamlseksi tulee se sisl11H!ml1l1n kirjoituksia 
ell1in- ja kasvitieteen kaikilta aloilta. Mutta pl1l1huomionsa se kuitenkin kiin
nittl111 k o tim a i s e en luontoon ja luonnontieteellisiin harrastuksiin omassa 
maassamme. 

Pyrkimyksemme on saada lehden sisl1llys niin helppotajuiseksi, etta 
muutkin kuin varsinaiset luonnontieteilijMt voisivat siitn WyH111 hytldyllistM ja 
lluvittavaa lukemista. NiinpM toivomme edelleenkin saavamme lukijoita opct
iajien, ylioppilaitten, koulunuorison ja muittenkin valistuneitten kansalaisten 
.piiristM. • 

Takeena siitM, etut Luonnon Yst11v11 todellakin voi tilaajillensa tarjota 
.arvokkaita kirjoituksia, ovat ne monet tunnetut ell1in- ja kasvitieteilijl1t, jotka 
lehdeiUI on kunnia lukea vakinaisten avustajiensa joukkoon, nim.: 

UHtket. kand. V. E. Brotherus. 
Maist. Gunnar Ekman. 
Yliopp. Armas Hilden. 
Yliopp. Valia Korvenkontio. 
Prof. K. M. Levander. 
Yliopp. K. Linkola. 
Prof. john Sahlberg. 

Maist. K. H. HttllstrtJm. 
Maist. T. H. Jttrvi. 
Yliopp. Vfljo ]littskelltinen. 
Maist. £. W. Suomalainen. 
Maist. j. A. Weckse/1. 
Yliopp. Yrj(J Vuorentaus. 

SiH!paitsi toivomme saavamme runsasta avustusta lukuisilta muiltakin 
luonnontieteiden harrastajilta sekl1 pl1l1kaupungissa ettl1 maaseudulla. Lehten ovat 
viime vuoden kuluessa tavalla tai toisella kirjoituksilla, tiedonannoilla, luonnon
esineit:! H!hettl1ml11U! j. n. e. hyvl1ntahtoisesti avustaneet seuraavat henkiiOt: 
metsl1nhoit. A. W. Bergh, maist. P. Brofeldt, llH!ket. kand. w_. E. Brotherus, 
maist. Kurt H. Enwald, apteekkari B. Forsblom, hra Aug. Edv. Frl, yliopp. 
Vl1intl Heikinhelmo, maist. Lauri Helle, yliopp. Yrjl> Hellman, Armas Hilden, 
Kaarlo Hilden ja T. J. Hintikka, hra Juho Hurmalainen, maist. M. ·E. Huumonen 
ja K. H. Hl111strom, hra Eino Jl1l1skell1inen, yliopp. Viljo Jl:ll1skell1inen, Vallo 
Korvenkontio ja Martti V. Kurki, hrat Eino Kl1rkf, Reino Lagus ja S. Lilja, 



Jcht. John Linden, yliopp. K. Linkola ja F. Lonnfors, lyseol. Paavo Ned rstrom. 
hra A. J. Oksanen, yliopp. Tauno R.elander, yhteiskoulul. Sulo R.eponen, prof. 
Enzio Reuter, yliopp. Veli R~sanen, prof. John Sahlberg, hrat J. E. Salhstein, 
E. F. Schulz ja Hannes Seppa, opettaja William Sippola, hra A. Skogman, 
maist. E. W. Suomalain en, yliopp. E. Vesterinen ja Yrjo Vuorentaus, hra Jaal<ko 
Ylank() sek~ yliopp. Yrjo Ylanne. 

Luonnon Ystava ilmestyy v. 1912 

k u u t e n a vah int~in 2:n painoarkin kokoisena r u n s a a s t i I< u v i t e t t u n a 
vi h k on a, joista k o I m c jaetaan kevat-, kolme syyslukukauden kuluessa. 

Vuosikerran h i n t a, postimaksut siihen luettuina, on 5 mk. K o 11 I u-
1 a i s e t saavat sen suoraan taloudenhoitajalta tilatessaa n 3 mk:IJa. 

Huom.r Kaikille niille tiJausten ker!Uljille, jotka HlhetUlv!lt tnauksia 
v!lhinUlin 24 markan arvosta, annetaan yksi vuoslkerta ilmaiseksi. 

Mutta muutenkin on tilaajien oman edun mukaista hankkia niin inonta 
uutta tilaajaa kuin mahdollista ; silla kuta suuremm an tilaajam ~a r~ n saamme,. 
it~ runsaammaksi voimme tehd~ kuvituksen ja sita vaihtelevammaksi sis~ll6n . 

Luonnon YsUtv~a saa t i 1 at a seka post ito i mist o i s t a ett~ lehden 
taloudenhoitajalta yliopp. V i I j o H or n b o r g i 1 t a os. H e I s i n k i, T e h
d ask. 14, C. (puh. 64 14). Hanelle ovat my6skin ilmoitukset, osoittecn 
muutokset y. m. s. Hthetett~vat. 

Lehteen aijotut k i r j o i t u k s e t ovat osoitettavat pa~toimittajalle 

osoitteella : fil. kand. U. S a a I a s, H e I s i n k i. K on s t a n t i i n i n k. 13 
(puh. 58 89). 

LUONNON YSTA VAN TOIMITUS. 

U. SAALAS 
Piilltoimittaja. 

VILJO HORNBORG 
Taloudenhoitaja. 



cuonnon YSTfi\7fl 
Yleistajulnen luonnontideellinen aikakauslehtl 

TI:o I \7lldtstoista uuosiktrta 191 I 

Yliopistomme hyonteistieteellisen museon synty, 
kehitys, nykyinen tila ja tulevaisuuden toiveet. 

John Sahlberg. 

Kun arvelen, etta kentiesi voisi o1la huvittavaa niille, jotka 
meidan maassamme erityisesti antautuvat hyonteistieteen tutkimi~ 
seen, jonlmn verran tutustua Yliopistomme hyonteistieteelliseen lai
tokseen, tahcjon Luonnon Ystavassa lyhyesti tehda selkoa siita, 
luoden pikaisen silmayl<sen sen syntyyn ja kehitykseen, osaksi pai .. 
nettujen lahteiden, osaksi hyonteismuseon vanhojen kirjekokoelmien 
nojalla. 

Hyonteistieteella on meidan maassamme vanhat juuret. Jo 
Linnen oppilaitten joukossa oli muutamia suomalaisia miehia, jotka 
erityisella ral<kaudella antautuivat hyonteisten keraamiseen ja tut
ldmi~een. Etevin naisHi oli I. U d d man, joka innolla kokosi hyon
teisHi Turun seuduilla ja mainitsee keranneensa yli 1,200 hyonteis
lajia. Hanella olisi omien sanojensa mukaan ollut tilaisuus akate
mialle uhrata manta ,hekatombia" vie! a nimitUimattomia hyonteisia~ 
Vaitoskirjassaan ,Novae insectorum species" 1753 selittaa han en- . 
·simaisen ,hekatombin", 100 useaan lahkoon kuuluvaa lajia, ja jul
kaisee 17:sta lajista jotenkin tunnettavia kuvia. Osa hanen kerayl<
sistaan lahetettiin kylla mestarille Upsalaan, mutta osa joutui myos 
Turun akatemian huostaan. Toinen Linnen oppilas, palavasta tut
l<imusinnostaan ja matkustuksistaan Pohjois-Amerikassa tunnettu 
P. Kal m, josta sittemmin tuli taloustieteen professori, oli tuonut 
matkoiltaan mukanaan, paitsi joukon l<asveja, myoskin lintuja ja 
hyC>nteisia. Naista Turun akatemia, joka oli ottanut osaa matka~ 
kustannuksiin, varmaan myos sai osansa. Se mies, jonka kuitenkin 
voimme pitaa Turun luonnontieteellisen museon varsinaisena pe-



~ Yliopistomme hy6nteistieteellisen museon synty, kehitys, 

~ustajana, oli C: N. Hellen ius. 1 Taloustieteen ja luonnontietelden 
professorina teki han uupumattomalla innolla tyota kokoelmien kar
tuttamiseksi, osaksi oman ahkeran kerailyn kautta, osaksi harjoit
tamalla vilkasta vaihtoa ulkomaalaisten tutkijain etupaassa. kuului
san Upsalan professorin ja Kapmaan · matkustajan Thunbergin 
kanssa. Han hankki 'myos museolle joukon komeita ulkomaisia 
hyonteisHt; ja kun . laitos v. 1811 oli saanut erityisen Hihes ·1,000 
hopearuplan suuruisen vuosi-maararahan, voitiin myoskin ryhtya 
kokoelmien jarjestamistyohon. Vuonna 1818 sai C. R. Sahlberg 
Hell~n~uk~en opettajanpaikan, pysyen virassaan aina vuoteen 1841 
asti : Sahlberg, joka oli nimitetty ,luonnontieteiden ja taloustieteen 
professor.iksi," huomasi pian, etta han en taytyi, hyodyttaaksensa 
tiedetta, valita itsellensa erikoisala, ja ottikin hyonteistieteen omak· 
sensa. Seurauksena tasta oli se, etta han suurella innolla alkoi 
tehda tyotfi korkeakoulun hyonteiskokoelmien hyvaksi. Mutta eri
tyi.sta painoa pani han Suomen elaimisfOn ja kasviston perinpoh
jatseen tutkimiseen ja suomalaisten lajien hankkimiseen akatemian 
mu.seolle. Han toimitti senvuoksi konsistorilta itsellensa oikeuden 
kayttaa osan museon vuosi-maararahasta luonnontieteellisten ke
r~ysmatkojen ' kustantamiseen . kotimaassa, kiinnitta:en talloin aina 
pa~huomion · hyonteisiin. · · 

. Vuonna 1819 teki silloinen kasvitieteen neuvoja L. J. Pril tz 
futkimusmatkan Lappiin maisteri F. G. Sanmark'in seuraamana. 
Vlim~mainifun piti piHiasiallisesti kerata hyonteisia ja sai myohem
min· siui' varten . pienenlaisen matka-apurahan akatemialta. Matka 
ulofetuttiin Nordkapiin saakka ja keraykset, niiden joukossa noin 

. 1,500 · hy5~teis~y~siloa, jatettiin luonnontieteel1iselle museolle. Pal

.jort.· suui-t~mm'a'n li~ayksen saivat ·hyonteiskokoelmat pian senjalkeen, 
kim·=priftz iahjb'i'tti akatemialle koko hyonteiskokoelmansa, jossa oli 
11 ;000 yksiloa, kuul~en 3,080 la)iin tai m~unnokseen. Paijanteen 
seu.d'uille lahetett.iin toinen retkikunta paaasiallisesti hyonteisten ja 
salasiittioiden keriHimista varten. · 

.. Vuonna 1821 liittyivat muutam~t nuoret luonnonystavat yhteen 
ja muodostivat professori Sahlbergin alottee~ta , todellisen tieteel
lisen is~nmaanrakkauden johtamina" - kuten poyUikirjassa sano
taan ~ seuran ,Sallskapet for finsk zoologi och botanik," jonka 
tar~oituksena oli tutkia ja tunnetuksi tehda maamme elaimisto ja 
kasvisto seka suomalaisen luonnontieteellisen museon aikaansaami-

1 Ks. 0. Hjelt: ,Abo akad. ltirdomshistoria •. 
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nen. Tama seura, jol{a sittemmin otti nimekseen ,Societas pro 
Fauna et Flora fennica," on u~eiden vuosil<ymmenien aikana uut
terasti ja suurella menestykse11a tehnyt tyota taman paamaaran 
saavuttamiseksi. 

Heti alusta pitaen liittyi seuraan melkoinen maara l<ansalaisia, 
seka luonnontutkijoita etta muitakin osaksi asianharrastuksesta 
osaksi myotatunnosta ja rakkaudesta seuran perustajaa kohtaan, 
ja heti afettiin kokoelmia perustaa . 

.Yliopiston opettaja,na pani Sahlberg paljon painoa keraysret
keilyille. Seurassansa ylioppilasparvi, jota erikoisesti oli paassyt ela
hyttamaan harrastus hyonteistieteeseen, teki han usein retkia Tu
run l<aupungin lahistossa oleville ihanille saarille, tai eri seutuihin 
sisamaata, useinpa pitempienkin matkojen paahan kuten omalle 
maatOalleen Ylaneella n. 5 peninkulmaa kaupungista. Innol<kaim
!Jlista ja uslwllisimmista seuraajistaan mainittakoon Leon a rd A h 1-
stedt, joka usein oleskeli hanen kodissaan maalla, Alexander v. 
Nordmann, sittemmin elaintieteen professori, Evert J. Bonsdorff, 
sittemmin anatomian ja fysiologian professori seka ennen muita 
kreivi C. G. Mannerheim, joka pian loistollansa himmensi mes
tarinsa ja• hankki itsellensa unohtumattoman nimen hyonteistieteen 
historiassa. Myos Sahlbergin nuori poika Fe rd i n·a n d otti innok
kaasti osaa retkeilyihin, ja tasta tuli pian yhta taitava kuin vasy
maton kerailija. Moni polvesta polveen sailynyt juttu l<ertoo nai
den nuorten miesten suuresta l<erailyinnosta. Jol<ainen heista pe
rusti oman kolwelma~, jota Jwetti uusien loytojen kautta kartuttaa 
ja sitapaitsi koristaa suurilla kauniilla ulkomaisilla hyonteisilla, 
mitka opettajan valityksella saatiin vaihdossa harvinaisia suoma
laisia lajeja vastaan. Ennen muita haettiin tata tarkoitusta varten 
muutamia ~etsahyonteisia, ,, kantohyonteisia," ja ni_iden Ioytamiseksi 
'tehtiin pitkHi ja vaivalloisia retkeilyja. Niinpa muuan osaksi kulon 
havittama korpimetsa, jol<a sijaitsi likella Kolvan torppaa Pyhajar
ven rannalla Ylaneen pitajassa, houkutteli ~·uutamana kevaana noin 
tusinallisen ylioppilaita tekemaan opettajansa johdolla 5 peninkul
~an pituisen kavelyretken. Eras osanottajista, tri R abbe, l<ertoi 
~inulle, etta kun nama nuoret ylen iloiset miehet vaelsivat eteen
pain tieta myoten, jokainen ha'lvilJa varustettuna, ja l<ansa joka 
tuli vastaan ihmetellen l<ysyi minne matka k~vi, muuan joukosta 
huusi kovaJla aan~lla: ,Punapartaa vastaan." Nuoruudessani nay
tettitn minulle luettelo talta tai joltain muulta samantapaiselta ret
kelta saaduista hyonteisistA, ja siina mainitaan kaikki ne harvinai-
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~ 

semmat lajit, jotka yhtena ainoana paivana kerattiin tasUi Kolvan 
metsasta. Naiden joukossa oli myos ensimainen yksilo erasta uutta 
Pytho-lajia, joka retkeilyn muistoksi sai nimen P. Kolvensis. Se
lonteko paattyy silla Iausunnolla, etta kaikkien retkelle osaaottanei
den mielesta Kolva on paras hyonteisten kerayspaikka koko Suo
messa. 

Sahlberg oli vilkkaassa l<irjevaihdossa etevi_en ulkomaalaisten 
tutl<ijoiden l<anssa, joista mainittakoon ruotsalaiset Thunberg, 
Gyllenhal, Schon herr ja Fallen, saksalainen Sturm, itavaltalai-

. nen Parreyss, ranskalainen Dejean y. m., ja kun he suostuivat 
vaihtamaan varmasti mtHirattyja hyonteisia suomalaisiin Iajeihin, 
kohosi sel<a akatemian etta Sahlbergin oma kokoelma pian suureen 
tieteelliseen arvoon. Ostojenkin kautta lisaantyivat al<atemian hyon
teiskokoelmat aika tavalla. Niinpa ostettiin koko se kokoelma, joka 
oli lmulunut wienilaiselle konserva.attori Z i eg I e r'ille. V. 1825 
saatiin merikapteeni Karl Etholen'ilta joukko luonnonesineita Poh
jois-Amerilmsta, Aleuteilta ja Filippineilta. - Yliopistokaupungissa 
Turussa eivat Yleinen kokoelma ja Sahlbergin yksityiskokoelma ol
leet ainoat, vaan useimmilla Sahlbergin oppilailla oli omat kokoel
mansa. Kreivi Mannerheim, joka Pietarissa sai korkean viran, 
vei sinne mukafmsa hyonteiskokoelmansa ja kartutti sita siella vaih
don ja ostojen l<autta siihen maaraan, etta se pian seka suuruu
dessa ja komeudessa etta tieteellisessa arvossa vei voiton opettajan 
kolwelmasta Turussa. Vaasassa oli kauppias ja tehtaanisanta 
F. D. Wasastjerna perustanut itsellensa jokseenkin suuren ko
Jwelman kaikl<iin lahkoihin kuuluvia hyonteisia. Useimmat oli han 
itse kerannyt Pohjanmaalta, ja niista saatiin tarkeita lisatietoja hyon
teisten Jevenemisesta maassamme. 

Tuloksia Suomen kovakuoriaisfaunan tutkimisesta alkoi Sahl
.berg sen ajan tavan mukaan · julkaista akateemisina ,opillisina esi
telmina" (,dissertation"), joille annettiin nimeksi ,Insecta fennica." 
Saavuttaaksensa yliopistollisen oppiarvon taytyi jokaisen ylioppilaan 
julkisesti latinan l<ielella vaitella jostain ti'eteellisesUi kysymyksesta 
seka .kustantaa tieteellisen kirjoituksen painattaminen. Tavallisesti 
pyydettiin siHi professoria, jonka tuli vaittelyssa olla esimiehena, 
laatimaan itse kirjoituksen, johon keskustelu _saattoi liittya. Siten 
sa i professori tieteelliset teoksensa julkaistuiksi kandidaattien kus
t.annuksella; ja monet olivat ne nuoret miehet, jotka pyysivat saada 
lw stantaa yhden painoarkin ,Insecta fennicaa" ja vaitella siita. 
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Kevatlukukaudelhi v. ' 1827 oli siten saatu julkisuuteen runsas 
joukko lisia maamme hyonteisfaunan tuntemiseksi, ja moni uusi laj i 
oli tullut selitetyksi kuudessa tallaisessa vaitoskirjassa. Esimiehella. 
oli myos ollut ilo nahda muutamien innokkaimpien oppilaittensa, 
m. m. Lindforss'in, Rabbe'n ja Nordmann'in suorittavan gra
duaalikokeensa; ja nain oli lukukausi pitkittynyt aina Ia helle juhan
nusta asti, jolloin Sahlberg tyonsa suoritettuaan matkusti Ylaneella 
olevalle maatilalleen. 

Mutta sitten tuli syysl<uun 4 paiva. Syyslukukausi ei ollut 
yliopistossa viela alkanut. Turussa oJi vain harvoja akatemian jase
ma. Naiden joulwssa oli ennenmainittu ylioppilas L. Ahlstedt. 
Vahan ennen klo 9:aa illalla kuultiin kaupungin palokellojen soi
van. Huomattiin tulen paasseen valloilleen, ja voimaldman tuulen 
kiihdyttamana levisi se nopeasti kuivia puutaloja polttaen usealle 
haaralle. Ahlstedt huomasi, etta se ral<ennus, jossa prcfessori Sahl
berg oli asunut, ja jossa hanen suuri hyonteiskokoelmansa saily
tettiin, oli vaarassa. Unohtaen kaiken muun kiiruhti han sin ne,. 
koettaak.seen sita pelastaa. Han huusi avul<sensa ":!: ylioppilasta,. 
Iotka han tapasi kadulla. Han en tullessansa perille oli Sahlbergin uskol
finen palv lijatar Maria A s·tre n, joka yksin oleskeli huoneustossa ~ 

jo ryhtynyt toimenpiteisiin pelastaaksecn tata kokoelmaa, jonlm han 
tiesi talon kalliimmaksi ja rakkaimmaksi omaisuudel<si. Muuan 
naapuri, nahlmri Richter, oli l<askenyt valjastaa hevosensa, pelas
taakseen riehuvien lieldden tielta omat huonekalunsa ja muun omai
suutensa. Mutta kun han asui kivitalossa, joka oli suhteellisesti 
vahemman tulen vaaralle altis, suostui han pyynnosta ensin jatta
maan vaununsa Sahlbergin kokoelman pclastamisel<si. Ylioppilaat 
ryhtyivat nopeasti Ahlstedtin johdolla tyohon ja lmntoivat voimak
kailla kasillaan ulos toisen kaapin toisensa jalkeen. Nama nostet
tiin Richterin ajoneuvoihin, ajettiin ulkopuolelle l<aupunkia ja ase-· 
tettiin l<eskelle suurta peltoa. Kun viimeinen kaappi saatiin pe
lastetuksi oli jo talo ilmiliel<issa; joutuipa muuan kaappi, jossa oli 
suomalaisia dubletteja, tulen saaliiksi. - Akatemian taloa arvok
l<aine l<okoelmineen · ei voitu pelastaa, ei myoskaan Societas pro 
Fauna et Flora fennica'n kokoelmia. 

Heti Ahlstedtin saavuttua l<otiinsa, syttyi hanenkin talonsa 
tuleen. Han kiiruhti siihen huoneeseen, missa. asl<en uuteen kaap
piin jarjestetty lwlwelmansa oli. Mutta liekit tunkeutuivat hanta 
vastaan joka taholta, ja suureen hengenvaaraan antautuen han 
saattoi pelastaa ainoastaan muutamia yl<sityisHi laatikoita, jonl<a 
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]all<een hanen taytyi matkan paasta katsoa miten tuli havitti rak
kaan hyonteiskokoelmansa samoin kuin muunkin omaisuutensa . 
Tama kauhistuttava Turun palo, joka tuhosi suurimman osan 
maamme vanhaa paakaupunkia, on l<yllin tunnettu, onpa sita ru
noinkin kuvannut ,sen a jan kuuluisin runoilija, professori Sjostrom". 
Tahdon vain tassa mainita, etta nuorista hyonteistieteilijoistamme 
ainakin seuraavat menettivat kokoelmansa: E. J. Bonsdorff, 
L. Ahlstedt, A. v. Nordmann, C. S. Tams ja Ferd. Sahlberg, 

Turun palo oli kova isku hyonteistenl<in tutldmiselle ja ylio· 
piston museolle. Mutta talloin nahtiin taas voimakas esimerkki 
siita, miten yksityiskokoelmat edistavat ja tukevat yleisia. Onnet
tomuudessa oli suurena lohdutuksena se, etta Sahlbergin kolwel
mat olivat tulleet pelastetuiksi ja etta muutamat maamiehemme, 
jotlm asuivat ulkopuolella Turun kaupunkia, etenkin kreivi Man
nerheim ja tehtaanisanta Wasastjerna, omistivat suuret. hyonteisko
koelmat. Ensinmainittu koetti lohduttaa ja kehoittaa vahinkonsa 
painamia nuoria hyonteistieteilijoita seka auttaa heita lahjoittamalla 
·heille hyonteisia runsaista dublettivarastoistaan. Niihin, jotka en
nen muita saivat tallaista avustusta, kuului ennenmainittu Ahlstedt. 
A. v. Nordmann, joka oli menettanyt suuren kauniin perhoskokoel
mansa, paatti matkustaa ulkomaille, voidaksensa siella jatkaa opin
tojaan, ja Iahti jo seuraavana vuonna Berliniin, silloiseen hyonteis
tutkimuksen l<eskustaan. Han saavuttikin pian suurta mainetta 
monipuolisten tietojensa seka arvokkaiden keksintojensa ja teos-
tensa kautta. (Jatk.) 

Suomen torakoista ja niiden levenemisesta. 
U. Saalas. 

Niihin iukuisiin elaimiin, joiden levene.minen ja lisaantymi
nen samoin kuin vaheneminenl<in mita suurimmassa maarassa on 
ihmisesta riippuvainen, kuuluvat torakat. Verrattain lyhyessa ajassa 
ne voivat vallata alueita, joista niita ei sita ennen ole kosl<aan ta
vattu, tai kayda ·harvinaisiksi siella, missa nc ennen olivat vallan 
yleisia. - Mutta jonkun toraklmlajin haviamiseen voivat vaikuttaa 
muutkin syyt !win lisaartyva kulttuuri ja kasvava siisteys. Tiede
taan toisen torakkalajin voivan tunkea toisen lajin tieltaan. 
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Niin laheisiss_a tekemisissa kuiri ihminen onkin torakoide.n 
kanssa, on meilla. kuitenkin aivan vahan varmoja tietoja eri lajien 
esiintymisessa maassamme. Toivoen, etta nama tavallansa mielta
kiinnittavat elaimet saisivat luonnonystavien puolelta osaksensa 
hieman enemman huomiota' kuin tahan saakka, on aikomukseni 
lyhyesti tehda selkoa torakoistamme ja niiden levenemisesta. 1.. , 

Kuten tunnettua on meidan maassamme tavattu 5 torakka
Jajia, jotka kuuluvat kolmeen eri sukuun. 2 

Ainoat, jotl<a meidan maassamme elavat vapaassa luonnossa, 
ovat Ectobia-suvun edustajat. Ne ovat pienimmat kaikista tora
koistamme (pituus 8- 10 mm) ja eroavat muista siina, etta pei
tinsiipien keskisuonesta Hihtee haaroja seka ulko- etta sisasyrjaan. 
Niita on kaksi lajia E. lapponica L. l. Lapin torakka (kuva 1 c) 
ja E. livida F. ( ==E. perspicillaris Herbst). Edellisen etuselka 
I. selkakilpi on kesl<elta musta tai tummanruskea, jalkimaisen kaut
taaltaan ruskeahkon keltainen. Naista molemmista lajeista on har
maankeltainen E. lapponica paljon yleisempi. Se on levinnyt 
k~utta maan etelasta pohjoisimpaan Lappiin. Se elaa metsissa ja 
pensaikoissa sammalten seassa, lahossa puussa j. n. e. Muuallal<in 
Pohjois- ja Keski-Euroopassa seka Euroopan Venajalla se on taval
Hnen, mutta Etela-Euroopassa se jo on harvinaisempi. ldassa se 
on · levinnyt Lansi-Siperiaan ja Turkestaniin asti. Kaikkialla se 
elaa kuten Etela-Suomessakin vapaassa luonnos~a juoksennel~~n 
pitkin maata tai kiiveskellen oksia ja lehtia myoden. Se lentaa 
mieluummin kuin muut torakkalajit. Missaan se ei ole niin ylei
nen kuin Lapissa. Siella sen l<errotaan monasti tulevan ihmis'a
suntoihinkin ja viettavan samanlaista elamaa kuin suuremmat la
jit Jampimammissa maissa. J. B. v. Borck sanoo siita teokses~ 
saan ,Skandinaviens Ratvigande insekters natural-historia" (Lund, 
1848) m. m.: ,Metsa- ja kalastajalappalaisten mokeissa se :tunkeu
tuu porontaljoihin ja kalansuomujen joukkoon ja lisaantyy slihen 
maaraan, etta se muutamassa paivassa voi syoda kokonaisen ·va-

1 Tltmltn yhteydesslt en saata olla huomauttamatta siitlt, miten tltrkeHHI 
olisi saada tarkkoja tietoja er~Utn toisen kulttuurin . tielUt v:thitellen h:tvHlv:tn .suo
rasiipisen, tavallisen kotisirl<an (Oryllus domesticus) nyl(yisestll esiintymlsestll 
maassamme. Kirjallisuudessa on meilllt perin puutteellisia tietoja sen levene.mi ~ 

sestll. Jokaisen varman tiedon sen nykyisesUt tal entisesHt esiintymisestll 
jollain paikkakunnalla ottaa L. Y:n toimitus kiitollisuudella vastaan. Yliopist6ri 
kokoelmaan otetaan myl}s mielell:tltn eksemplaareja eri seuduista. ' 

2 Ks. C. Nyberg: Suomen suorasiipiset. L. Y. 1901, s. 99. 
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raston kaloja, joita lappalaiset tapansa mukaan kuivattavat tai suo
laamattomina sailytUivat kaytettaviksi lei van asemesta." - Missa 
maarin Lapin torakka todellakin meidan paivinamme on Lapissa 
mukautunut ihmisasunnoissa elamaan , asustaako se ainoastaan 
lattiattomissa kodissa (vaate- tai turvel<odassa ?) vai tunkeutuuko 
se varsinaisiin lattialla varustertuihin hirsitupiinkin samoin kui~ 
tavallinen russakka? - nama kaikki ovat kysymyksia, jotka kaipai
sivat vastausta. 

Ectobia livida F. viettaa suunnilleen samankaltaista elamaa 

b 

Kuva J. a ja b Russakka (Phyllodromia germanica); a Q, b 0 . - c Lapin 
torakka (Ectobia lapponica). (Luonnoll. kokoa). 

kuin Lapin torakka vapaudessaan. Se on koko lailla harvinai
sempi. C. N y bergin mukaan se nayttaa esiintyvan paaasiallisesti 
pitkin maamme itarajaa. Tti m pel kertoo teoksessaan ,Die Oerad
fliigler Mitteleuropas" naaraksen olevan yleisen koko Keski-Euroo
passa, mutta koiral<sen olevan monin paikoin hyvin harvinaisen. 
Taman seikan han arvelee syyksi siihen, etta monasti tavataan 
sekasikioita £. lividan ja E. lapponican valilla. 

Kaikl<ein tunrietuin torakoistamme ·on tavallinen russakka 
(Phyllodromia · germanica L., kuva 1 a, b). Se on edelli sia hieman 
suurempi (12 - 13 mm). Peitinsiipien keskisuonesta lahtee haa
roja vain ulkosyrjaan, sisapuolella olevat suonet ovat suurimmaksi 
osaksi yhdensuuntaiset l<eskisuonen l<anssa. Vari on vaaleanrus
kea. Naaras on vahan tummempi koirasia. Selkakilpea koristaa 
kaksi mustaa pitkittaista juovaa. Koiraksen litteahkoa l<eltaista 
takaruumista peittavat siivet kokonaan, jattaen vain molemmat 
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peralisakkeet nakyviin.. Naaraksen takaruumis on mustahko, ly
hyempi ja levcampi; siipikarjet ulottuvat kauas ohi takaruumiin karjen. 

Meidan maassamme elaa Ph. germanica yksinomaan ihmis
asunnoissa, mutta niin ei kaikkialla ole. Jakobson ja Bianki 1 

kertovat sen Krimin niemimaalla elavan yksinomaan vapaana luon ·· 
nossa. Tiimpelin mukaan se on tavattu toisinaan Keski-Saksan
kin metsissa. Se on siis nahtavasti alkuansa viettanyt samanlaista 
vapaata elamaa kuin useimmat muutkin torakat, mutta sitten va
hitellen tottunut ihmisen seuraan. 

Russakan varsinaisena kotimaana pidetaan Etela-Aasian lauh
keanpuoleisia osia. Taalta se on muualle levinnyt etupaassa kaup
patavaroiden mukana. Nyl<yaan sita tavataan myos monin pailwin 
Pohjois-Afrikassa. Meidan maanosassamme se on verrattain uusi 
tulokas. Se nayttaa tunkeutuneen tanne kahta eri tieta. Lax
m i n'in mukaan se on levinnyt Venajalle vahitellen Transbail<alin 
ja muiden Siperian osien kautta Kiinasta tulleiden tavaroiden l<e
ralla. Toiselta puolen tiedetaan varmuudella sen saapuneen Lansi
Venajalle (ainakin Pietariin) lannesta pain. Saksassa se ilmaantui 
vasta 18:11a vuosisadalla Danzigissa. Nordhausenissa (Kesl<i-Sak
sassa) sita tavattiin ensi kerran n. 75 vuotta sitten, ja vasta 1870-
luvulla se esiintyi Wienissa, Etela-Ranskassa ja Espanjassa. Ruot
salainen D a v. Hum me 1 kertoo russakan olleen tu ntemattoman 
Pietarissa aina vuoteen 1813 asti, jolloin se paasi tunkeutumaan 
sinne Preussista palaavien sotilasten mukana; ja senjall<een sc le
visi siella sangen nopeasti. Muistoksi tasta kutsuvatkin venalai
set russakkaa ,preussilaisten" nimella (,prussal<l<a"). Itavaltalaiset 
ovat antaneet sille aivan painvastoin , venalaisten" nimen. He 
naet vaittavat sen tulleen Yla-Itavaltaan ensi kerran Bomista, jonne 
venalaisten tyomiesten sanotaan niita mukanansa tuoneen. 

Ruotsissakin tavattiin russakoita monin paikoin viime vuosi
sadan keskivaiheilla; mutta kovin laajalle ne eivat olleet viela sil
loin levinneet. Tama ilmenee siita, mita v. Borck v. 1848 kertoo 
niiden esiintymisesta . . Han sanoo: ,Ruotsin suurimpiin satamakau
punl<eihin Tukholmaan ja Goteporiin ovat nama hyonteiset tulleet 
Ita·lntian matkustajien mukana, ja niiHi on tavattu muillakin pail<
kakunnilla esim. Uddevalla'ssa, Malmo'ssa ja Karlskrona'ssa. Vii
memainittuun IHiupunl<iin ne tulivat vasta p~ri vuotta sitten, ei 
tiedeta mista; nyt ne ovat siella rasituksel<si leipureille y. m. 

I Tcoksessa: np!lMOKpblJibiH H JIO>KHOCtTlJ<ITOl<phlJlbiH PocciHCI<OH HMIICpiH. 
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Milloinka russakoita ensi kerran meidan maassamme on huo.
mattu, siita ei minulla ole varmoja tietoja . . ltsestaankin on selv~a, 
ettei · ,niita kovinkaan kauan ole _taalla ollut. Siihen antaa tukea 
sekin seikka, ettei niista yanhassa runoudessamme ole , mitaan pu: 
huttu. Kaleva]assa, Kantelettaressa jopa Loitsurunoissakin ne ovat 
t.untemattomia. Mikali professori K. Krohn, maisteri Vaino Sal
minen y.' m. suomalaisen runouden tutl<ijat ovat ilmoittaneet, ei
vat he missaan ole tavanneet russakan tai torakan nimea, vaikka 
esim. ,Lutikka Jatikan poika, .punahousu, pyorapenttu, kuusen 
kukka kulleroinen" on osaksensa saanut suuren paljouden erilaisia 
loitsuja, ja vaikka ampiaiselle, kaalimadolle, koille, hamahakille 
y. m. pikkuelaimille on sepitetty kullekiri omat taika- tai syntysa
nansa. Nayttaa silta kuin russakat ensiksi olisivat tulleet Suomeeri, 
kuten muuallekin, kauppatavaroiden mukana. Edvard · Hi .singer 
mainitsee 11iista teoksessaan ,Ofversigt af . Finlands hittils kanda 
Orthoptera" v. 1861 : ,Tavallinen Wiipurin, Helsingin, Turun sa
tamakaupungeissa y. m.; sisamaassa kuten Hameenlinnassa, sa: 
moin monin paikoin maaseudulla yleisen tien varrella". Niita siis 
on todennakoisesti saapurtut maahamme useita eri teita etenkin 
satamakaupunkien l<autta. Mutta hyvin luultavaa on myos, etta 
niiUi on tullut idasUi kasin runsaammin kuin muualta. Niihin ai
koihin, jolloin Runeberg kirjoitti , Hirvenhiihtajansa," joka teos jul
kaistiin v. 1832, juoksenteli niita vienankarjalaisten kulkukauppias
ten repuissa. V. 1866 tapasi J. Sa h lb erg niita matkallaan Kar
jalan kannaksella kaikkialla taloissa hy.vin lukuisasti. 

Nyl<yaan ru ssakka on, .. kuten tunnettu, levinnyt yli maan. 
Vain pohjoisimmassa Lapissa se viela lienee tuntematon. Mt1uta
rnia ·havaintoja sen esiintymisesta Sodankylan ja Inarin va1isella 
taipaleella on T. It ko ri en julkaissut L. Y :ssa (191 0, s. 203). Sen 
mukaan tavataan niita taalla ainoastaan Maanselan etelapuolella. 
etupaassa vain jokien varsilla, missa liikenne on suurin. Kaikki 
lisatiedot russakan pohjoisista loytopaikoista olisivat hyvin terve
tulleet. Muutenkin olisi hyva saada tietoja taman elaimen esiinty
misesta ja yleisyydesta muuallakin maassamme. Kentiesi saattai
sivat viela jotlmt vanhukset kertoa siita, milloin russakl<a ensi ker -: 
ran 011 heidan kotipailwillaan havaittu. - Mahdollistahan on, 
etta tama uusi tulokas haviaa maastamme kasvavan kulttuurin 
tielta yhta nopeasti kuin se on tullutkin, ja silloin olisi tieto tuon 
, historiallisen elaimen" levenemisesta ja yleisyydesta , loistokau
dcllaan" mita arvol<l<ain muisto. 
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Tallaisiin haviiiviin eHiimiin kuuluu nahHivasti neljas torak
kamme, tummanruskea Periplaneta orienta/is L., joka Melan ,Kou
lun ~ EHiinopissa" kay Ruotsin torakan nimella. 1 Se on pal
jon kookkaampi ja leveampi lmin russakka. Taysimuotoisen elai
men pituus on 19 - 26 mm. Koiraksen siivet eivHt ulotu taka-

Kuva 2. Ruotsin torakoita (Periplaneta orienta/is) eri kehitysasteilla. tLuonn.~kok.) 

ruumiin paahan, vaan viimeiset nivelet jaavat paljaiksi. Naarak
sen siivet ovat surkastuneet: peitinsiivet muodostavat vain 4 -:- 5 
mm :n pituiset aivan l<apeat tyngat. 

Viela suuremmassa maarin lmin edellinen laji nayttaa P. ori
enta/is levinneen ailwjen kuluessa liikenteen mukana eri osiin 
maapalloa. Jalwbson ja Bianki sanovat sen nyl<yaan levinneen· 
kaikkialle, napaseutuja lukuunottamatta. ,Allmperainen kotima·a 
on tuntematon, luultavimmin se kuitenkin on Vaha-Aasia tai In -' 

1 Kivirlkko on uudessa "Koulun Ell1inopissaan" vaihtanut, mielestani ai 
van perusteettomasti, P. orientaliksen ja Ph. germaniran nimet, kutsuen edet-· 
li sHI russakal<si , jl11kimml1ist:l torakaksl. 
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tia," sanovat he. Ainakin Euroopassa Uima laji on tavattu yksin
omaan asunnoissa, ei koskaan vapaassa luonnossa. Mieluimmin 
sen sanotaan viihtyvan leipomatuvissa, myllyissa, olutpanimoissa 
y. m. Se pitaa kosteudesta ja on ·siita syysta ikaankuin luotu 
Jaivamatkoja tekemaan. Meidan maanosassamme se on asken
mainittujen tiedemiesten mukaan eHinyt jo yli 200 vuotta. Se siis 
on taalla ollut ail<aisemmin kuin Ph. germanica.· --:- P. orientaJik
sen esiintymisesta Ruotsissa sanoo v. Borck ennenmainitussa teok
sessa: ,Meidan maahamme se on tullut viime vuosisadan (siis 
1700-luvun) keskivaiheilla osaksi satamal<aupunkeihin ja kauppa
tavaroiden mukana, osaksi Suomesta Tukholmaan. Missa ne k~r
ran ovat saaneet jalansijaa, sielta niita on vaikea havittaa; ne ; li
saantyvat uskomattomasti ja leviavat helposti, koska niita voi lwl
jettaa huonekaluissa ja muissa tavaroissa toisiin seutuihin, rrti~sa . 
niita ei ennen ole tavattu. Goteporissa, Tul<holmassa, Geflessa 
y. m. kaupungeissa on se yleinen. Taalla Sldmessa kutsutaan 
niita nimella 'bobbor'." 

Kuten yllaolevasta kay ilmi, tuntuu Hima laji olleen Ruot
sissa viela v. 1848 vahintain yhta yleinen kuin Ph. germanica, 
ehkapa yleisempikin. Miten Suomessa ennen on ollut laita, siita 
olisi sangen mieltakiinnittavaa saada tietoa. Hisinger mainitsee 
v. 1861: ,Oulussa se on l<erran tavattu mil<ali herra Wasastjernan 
kokoelmista tehdyssa luettelossa kerrotaan; Pudasjarvella on sen 
IOytanyt prof. W. Nylander; Wiipurissa sel<a Taipalsaaressa sita 
tavataan tohtori Mal<linin mukaan." - J. Sahib erg sanoo siita 
kirjoituksessaan ,Entomologisl<a antecl<ningar fran en resa i sydos-
1ra Karel en s·ommaren 1866, I Orthoptera och Hemiptera" 1 seuraa
vasti: , Elaa siella taalla harvinaisena asuinral<ennuksissa esim. Kuok
kalan2 kylassa likella Rajajoen suuta seka Kakisalmen kaupungissa, 
mikali kansalta kuulin, itse sain aina tata lajia tuurhaan hakea." 
C. Nyberg mainitsee taas siita v. 1901: ,Meilla loytynee tama 
kaikkialla, missa venalaista sotavakea on, varmuudella se on ta
vattu ainoastaan Wiipurissa ja Kajaanissa." - - Yliopiston lwkoel
missa ei ole Ruotsin torakoita useampia kuin 4 yksiloa: yhden 
on K. Malmgren tavannut juuri Kajaanissa, kolme muuta ovat 
Reuterin ottamia ja niiden loytopaikaksi on mainittu vain lyhyesti 

1 Notiser ur s~ ll skapet s Pro F. et Fl. fenn. Wrhandlingar IX (Ny serie, 6 
hllftet) 1868. 

2 Painovirhecn takia on alkuper~isesslt teoksessa "Ka ukkola". 
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,Fennia austr." (Etela~Suomi). - Hauska olisi tietaa, miten Hi
man hyonteislajin laita nykyaan on, onko enaa mahdollista mis
saan osassa . maatamme sita loytaa vai onlw se jo sukupuuttoon 
lmollut. 

Jos Ruotsin torakl<aa viela Suomessa jossain tavataan, olisi 
syyUi ottaa tarkka selko siita, miten tamH suhtautuu tavalliseen 
russal<kaan. Vanhastaan on naet vaitetty, etta pienempi russakka 
tunkee tieltaan Ruotsin toral<an 1 ja etta siis nama molemmat elai
met kayvat keskenaan jotenkin samanlaista taistelua kuin iso rotta 
ja musta rotta. Siita miten pienempi laji voi suuremman voittaa, 
antoi prof. M a I< I in - isani prof. J. Sahlbergin kertomul<sen mu-

Kuva 3. Ruotsin torakan (Periplaneta orienta/is) munakote
loita : - . Luonnollisessa koossa, sivulta katsottuna, sekM 4 ker-· 

taa suur., pMisHI ja ylhMMIHI pMin katsottuna. 

kaan luennoiJiaan seuraavan selityksen: Kuten tunnettua eivat 
torakat Iaske muniaan yksitellen, vaan nama jarjestyvat jo ruu
miissa ryhmiin nim. kahteen pitkittaiseen valiseinan erottamaan 
riviin, jotka ovat yhteisen kuoren sisaan suljetut ja muodostavat 
n. k. munalwtelon. Tata koteloa, joka on hyvin siror~kenteinen 

(kuva 3), kuljettaa naaras ison ailma mul{anaan ruumiin ulkopuo
lella riippu_vana, kunnes se vihdoin lasl\ee sen johonkin rakoon 
tai muuhun katkopa.iklman. Taalla vasta tulevat nuoret torakat 
esille. Ph. germanican munakotelosta tulee niita kustakin 36 kpl, 
P. orientciliksen lwtelosta 16 kpl. -- Nyt vaitti prof. M., etta Ph. 
germanica, jolla ori hyvin vahvat leuvat, mitka helposti pystyviit 
kovempiinldn esineisiin, tunl<eutuu rakoihin syomaan P. orientalik
sen munal<oteloita, mutta etta jalkimainen paljon l<ooklmampana 

1 TMmll on esitettMnll m. m. Melan .. Koulun EHlinopissa..''. Vllite, joka 
esiintyy m. m. Kivirikon uudessa oppikirjassa, ettlt muka p:tinvastoin P. orien· 
ia!is karkottai si Ph. germanican tieiHUtn, johtunee erehdyl<sestil. .. 
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ei mahdu niihin ahtaisiin rakoihin, joihin Ph. germanica on aset
tanut munal<otelonsa. Taman kautta paasee pienempi laj' aina 
voitolle. - Niin luonnolliselta ja mieltakiinnittavalta kuin Hima 
selitys tuntuukin, kaipaa se.. kuitenkin viela vahvistusta. Olkoon 
taman laita miten hyvansa, joka tapauksessa pitavat Jakobson ja 
Bianki, jotka viimeiseksi ovat naista kirjoittaneet, varmana, etta 
Ph. germanica ajaa , mustan torakan .. tieltaan. 

Lopul<si otettakoon puheeksi suurin kaikista torakoistamme: 
Amerikan torakka, Periplaneta americana L. Sen ruumiin pi
tuus on kokonaista ~8- 32 mm. Paitsi koossa, eroaa se edelli
sesta lajista siina, etta se on variltaan vaaleampi, ruskea tai ruos
teenkeltainen, ja etta etuselka on reunoiltaan vaaleampi kuin kes
kustassa eika yksivarinen l<uten P. orientaliksen etuselka. Huo
mattavin eroavaisuus on kuitenkin siina, etta naaraksen siivet ei
vat ole surkastuneet, vaan saannollisesti kehittyneet, ja etta koi
raksen siivet . ovat pit kat, ulottuen koko joukon ohi takaruumiin 
karjen. 

Jakobsonin ja Biankin mukaan on P. americana hyvin ta
vallinen kaikkialla troopillisissa seuduissa, joten on vaikeata sanoa, 
mista se alunpitaen on kotoisin. Luultavaa on kuitenkin - han 
sanoo, -- etta sen kotimaa on troopillinen Aasia. Tropiikeista 
on Amerikan torakka kulkenut tavaroiden muassa Jauhkeiden seu
tujen satamakaupunkeihin, jopa tunkeutunut taalta edelleen muu
tamiin sisamaan kaupunkeihin, missa se elaa .tehtaissa, saunoissa 
y. m. -- Ruotsissa niita oli v. Borck'in mukaan v. 18-!8 suuret 
maarat Goteporissa ja muissa satamakaupungeissa. 

Meidan ~aassamme huomasi Amerikan . torakan ensi kerran 
W. Maklin. Han loysi niita useita yksiloita Bahiasta (siis Bra
siliasta) tulleessa sokerihiedalla lastatussa laivassa1. Hisinger. 
joka \'· . 18~1 Uista loydosta kertoo, huon!auttaa viela, ettei se 
meilla missaan lisaanny. - Kuitenkin se ainakin hyvin pian ko
tiutui Toolo~ sokeritehtaassa Helsingissa. Se nayttaa siella mai
niosti viihtyneen ja on jatkanut sukuansa aina tahan paivaan astL 
Se asustaa sikalaisissa konehuoneissa, etenkin pumppuhuoneessa~ 

missa vallitsee suuri kosteus ja 22 asteen lampomaara. Sielta 

1 W. M:tklln: , Verldshandelns lnflytande pA enskilda djurarters geogra
fiska utbredning." (Ofversigt af Finska Vetenskaps-Societetens mrhandllngar~ 
XII. 1869-70) - E. Hisinger sanoo ennen malnitsemassamme teoksessa kysymyk
senalaisen. laivan tulleen Bataviasta (slis Javasta). TMmM tiedonanto johtuu kui
tenJ<l n, kuten Mltklin itse huomauttaa, erehdyksestll. 
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niita on jo vuosikausia. saatu riittamiian asti Yliopiston elaintieteet .: 
lisHi leikkelyharjoituksia varten. Muuan v~mha tyomies, joka ori • 
ollut · tehtaan tyossa vuodesta 1866 alkaen, kertoi minulle jo teh ..! 
taaseen tullessaan nahneensa noita suuria torakoita. Se raken-
nus, jossa ne nyt parhaiten viihtyvat, ori tehtaan isanoitsijan maist. 
A 1ft han in tiedonannon mukaan perustettu v. 1823. Herta Alfthan 
hias puolestaan piti luultaviinpana, etta ·ne olisivat tulieet tanne 
Cubasta, josta eimen otettiin parhaasta paastii sokeriruokoja ja 
josta viimeinen lasti tuli v. 1884. Samoihin aikoihin otettiin kui-
tenkin myos jonkun verran raaka-ainetta Brasiliasta, joten han ei 
pitanyt tata·kaan· mahdottomana kotimaaksi. Vahemman luultavaa 
oli banesta sitavastoin, etta ne olisivat tulleet Javasta, josta myo
hemmin otettiin raaka-ainetta, ja josta viimeinen lasti saapui v. 
1895 ·tai 96. - -- Muutenhan meidan ei tarvitse valtUimattomasti 
oletta·a, etta tama lmukainen vieras vain yhden ainoan kerran on 
lahtenyt matkalle· Suomee·n, vaan onhan se voinut tulia poikki 
m eren useampia kertoja ja ken ties eri paikoistakin. - Nykyaan 
nfita ei kuitenkaan :_ enaa taida tulia, syysta ettei h~htaaseen enaa 
tuoda yhtaan r:aaka-aineita tropiikeista, vaan otetaan valkojuurik-
kaita Venajalta. 

Joitakuita vuosia sitten, jolloin siina rakennuksessa, missa 
Amerikan torakoita paaasiallisesti on, oli tiilipermanto, lmuluu niita 
olieen paljon enemman kuin nyt, jolloin on tehty uusi kova se
menttipermanto. Kaydessani viime helmikuun 9 p:na niita katse
lemassa, nakyi niita kuitenkin viela oJevan koko lailla jalella. Pai
visin ne piileskelevat ra' oissa, kaapeissa, vanhojen sakkien all a 
j. n. e. Kiima-aikana, joka tyomiesten kertomusten mukaan sattuu 
noin viikon valiajoilla pitkin koko vuotta, lentelevat ne vilkkaasti 
huoneessa paikasta paikkaan. Muuten he kertoivat niiden olevan 
ail<a petoja. Usein nakee niiden hyokktHivan elavi.en karpasten 
kimppuun ja syovan niita suuhunsa, vielapa kayvan kasiksi omiin 
tovereihinsakin.: - Viela on ke11ties merkille pantava, etta keskellii 
naiden suurten torakkain ja niiden toukkain vilinaa, tapasin myos ta
vallisia pieniii russakoita, joita nuo suuret siis eivat olleet voineet ha~ 
vittaa. Muualla kuin tehtaan kuumuudessa ja l<osteudessa suuret 
torakat eivat nay viihtyvan. Tyomiehet ovat koettaneet vieda niita 
kasvateikseen omiin l<eittioihinsa, mutta siella ne eivat ole ajan 
pitkaan ottaneet menestyaksee·n. 

Toolon sokeritehtaan isot torakat ovat, kuten yllaolevasta 
kay selville, jo ka uan aikaa o11eet hyonteistieteilijain huomion esi -
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neina. Mutta suurena yllatyksen~i tulee tieto siita, etta samat la
jit asustavat ja ovat jo kauvan asustaneet Turussakin. L. Y:lle 
on naet yliopp. K. Linkola lahettanyt seuraavan uutisen, jonka 
lopuksi julkaisemme kokonaisuudessaan: Se kuuluu: 

Blatta americana Tu rus saki n. Viime joululoma1la tulin 
sattumalta kertoneeksi eraalle Auran sokeritehtaassa tyoskentele
valle henkilolle, etta Toolon sokeritehtaassa on jo pitkia aikoja 
oleillut eras suuri amerikkalainen torakkalaji ja ettei sita maas
samrne muualta tuuneta. Ihmeekseni kertoi han sita heidankin 
tehtaassaan olevan vaikkapa muillekin antaa. Parin paivan perasta 
oli minulla ilo saada antamani hyonteispullo takaisin taynna kau
niita taatelinvarisia suuria toral<oita, juuri samoja, joita Helsingis
sakin loytyy. Pyynnostani on mainittu henldlo tiedustellut aikaa, 
milloinka hyonteiset ensiksi tavattiin. Tehdas on kuitenkin siksi 
vanha, ettei sie11a enaa ole 'toimessa ketaan perustamisajoilta. 
Muuan tyomies, joka on palvellut 40 v. tehtaassa, oli vakuuttanut 
koko hanen aikansa torakoita vastukseksi asti olleen. Joka tapauk
sessa ovat ne sie11a jo kauemman aikaa ,hyonteisherroja" piilek
sineet. Olisi huvittavaa saada tietaa, _ viettaako ~ainittu amerik
kalainen tulokas makean leivan paivia muuallakin maassamme. 

Pikkulintujen ystaville! 
E. W. Suoma/ainen. 

Kohta on taas kasissa aika, jolloin nuortuu maa ja kevat
luonto virkoaa, parvi laululintusia toisensa jalesta palajaa pako
retl<iltaan etelasUi taalla meilla pesial<seen. Pian saamme nahda 
niita a_sun.ojemme lah eisyydessa, puutarhoissamme ja puistois
samme, vanhoja pesimapaikkojaan tarkaste]emassa. Toiset Jinnut 
ovat hyvinkin tarkkoja siita, ovatko hyvien ihmisten heille hyvan
tahtoisesti puihin asettamat pontot kunnossa! toiset siita vahem
man valittavat. Satutpa nakemaan vilkkaan talitiaisen hyppaavan 
ponton istuinpuulle, koettavan pitavatko viela vanhat ruostuneet 
naulat ponton · selustassa puuhun, pistavan sitten paansa kolosta 
s tsaan. Varmasti se siella tutkii ovatko ,lattiat la'aistut," onko 
pesa vanhoista, ehka useampivuotisista perskoista pundistettu. ,Titt, 
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titt, tiirit"-, . s. o.: hyv~ 

on, tahi , tii, tii, tii, tHi, 
tia" joka on . melkein 
sama l<uin venajaksi 
,niet"! Katsoo vahan 
pitkaan ja lentaa pois . 
Mutta oletpas puhdista
nut koul<kupaisella rauta
langalla talon, niin var
masti se siihen vuokra
laisel<si rupee, jos h uvila 
muuten miellyttaa, esim. 
jos al<kuna on patvan 
puolella eika painvastoin. 
Ehkapa vahan myohem
min naet varovaisen, 
kaikl<i mahdollisuudet las
kevan leppalinnun pesi
rt?isponton vieressa miet
tivan, onko nyt vain ryh
dytty kaikkiin asianvaati
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miin toimenpiLisiin salakavalan tanttien ystavan, viheriasil.maisen 
mirrin murhanhalun estamfseksi, onko ponton alapuolelle ldedottu 
piikkisHi · orjanruoskia tahi orapihlajia, jotl<a kissan kauvempana 
pitaisivat. Jos niin on, niin vuokrasopimus on taas uudistettu · 
kesal<si eteenpain! 

Kuten naemme ovat toiset linnut Hissa suhteessa hyvinkin 
tarkkoja, toiset eivat ole niin vaativaisia, vaan tyytyvat huonom- . 
paanldn. Kottarainen, joka kevattuloldwistamme· ~n ensimmaisia, 
kay monasti kiivasta sotaa varpusten kanssa pesapa1koista. ' Ja se 
on hyvin vaatimaton asunnostaan. · Huono, ransistynyt, vanha 
ponttokin kelpaa, s·ellainenl<in, joka joskus kovalla tuulella maahan 
mo~s&htaa. Silloin on munien tahi poil<asten . elamakerta loppu,. 
joskin hautova emo on paassyt palkahasta pell<alla saikahdyksella. 
Gheen. liitetty lmva on hyvin surullinen murhenaytelma. Talven 
kuluessa oli vanha pe·sapontto haljennut lentoreian kohdalta ja ta· 
han rakoon oli kottaniinen . saanut jalkansa, paas.em~tta irti. Lintu
rauk.an siina ponnistellessa katl<esi. sen· jalka, voimat loppuivat ja 
se retkahti alas riippumaan ja kauheita tuskia karsittyaan kuoli. . 
Avuksi tullut naaras sai saman lopun, senld.n jall<a jai halkeamaan 
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Molemmat li£V1ut tavattiin nain kuolleina pesalHian ...• Olisi siis 
erittain tarkeaa katsoa, ovatl<o kaikki pontot ehyiHi, korjata rikki
naiset ja poistaa sellaiset, josta ei enaa tule kalua. Siten estamme 
kaikki onnettomuudet, jotka ystaviamme voivat kohdata. 1 

Muistakaamme siis, etta pesimisponttojen tu lee olla 
Ruitnossa valttamattomasti ennen maaliskuun loppua! 

Lummelaj~istamme. 

L. ffe/le. 

Kasvitutkimuksen edistyessa on saatu vahitellen yha tarkem
pia tietoja alueellamme esiintyvista l<asvilajeishikin. Taman huomaa 
todeksi silmaillessa jo niitii kasvioita, jotka puolen vuosisadan ai
kana ovat suomenl<ielisina ilmestyneet. - Lumme-suvun edus
tajina mainitsee E. Lonnrot, v. 1860 ilmestyneessa kasviossaan. 
yhden ainoan lajin, Nymphaea alba'n, sel<a l<aksi muunnosta, N~ 
alba minor'in ja N. a. biradiata'n 2• Mela-Cajander'in kasviossa, 
joka ilmestyi noin nelja vuotta sitten, luetellaan kaksi lajia, N. alba 
ja N. tetragona; yksi alalaji, N. a. candida; lmusi muotoa, N. a~ 
pentasepala, N. c. rosea, N. c. erythropetala, N. tetr. major, N~ 
tetr. pusilla, N. tetr. colorata ja yl<si sekasikio, N. candida X 
tetragona. 

Mainittuja lajeja ja muotoja toisistaan eroteltaessa· on kaytetty 
niin hyvin elin- kuin rakennusopista saatuja tuntomerkkeja. 
Seuraavassa tahtoisin kosketella meikalaisia lummelajeja ja toisin
toja viimeksi mainitulta kannalta. 

Niissa leoksissa 9, joita meill.~ yleisemmi~ l·diytetaan kasvitie
teellisissa opin,.loissa, sanotaan Nymphaea-suvul1a olevan 4 ver-

t Perusteelllsia tietoja lintuptlntt<ijen valmistamisesta, asettamisesta ja hoi
dos.ta on saatavissa ·kirjasta Berlepsch- Mela: Yleinen lintusuojelus. Hinta 
2: 50. 

2 0. Alcenius mainitsee kasviossaan .Finlands k:Jrlv:txter" v. 1878 yh- · 
den lajin, N. alba'n, ja yhden muunnoksen, N. a. minor'in. 

a Viittaan esim. professorien F. Elfving'in ja E. Varming'in kasvit~eteen. 

oppikirjoihin. - Prof. E. Strasburger'in kasvitieteessll (1904) ei suorastaa·n sa~ 
nota lumpeilla olevan 4 verholehte:J, kuten edellllmainituissa, mutta kukan pohja ~. 

kaavasta plllttulen on hllnelHtkin sama k:Jsitys. 
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Kuv. 1- 5. - 1 N. candida. - 2 N. candida f. pentasepala. ·- 3 N. cand. 
f. hexasepa/a. - 4 N. alba f. hexasepala. - 5 N. alba f. heptasepa/a. - YhUl· 
jaksoisella viivalla rajoitetut lehdet ovat verhoja, ja niisslt tummaksi plirretty 
alue kuvaa vihrel1tl1 osaa. Pilkkuviivan rajoittamat lehdet ovat terilt K uvlo 

ovat kuivatuista kasveista pantografilla jllljennetyt. t 
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holehtea. Mela-Cajanderin ka~viossa mainitaan kuitenkin N. alba'sta 
harvinaisena 5-verhoinen muoto. - Kun tarkastelee useampia lum 
meyksiloita niin huomaa, etteivat edellamainitut tuntomerldt enaa 
sovellukaan kaikkiin. Vallankin tiseampjen yksiloiden teralehtien 
latvapuolen ulkopinnalla nakee vihreita juovia tai taplia. - - Kasvi
tieteellisissa maakunnissa Ny Ta Tb Ka ja Sb, joissa useimmat 
havaintoni olen tehnyt, oli paraissa tapauksissa kutakin 100 lmk
kaa kohti vaan 7-8 sellaista, _ joiden teralehdissa ei ollut lainkaan 
vihreita osia. Mutta joukossa on ollut sellaisiakin, joiden uloim
mista teralehdista 1-3 on ulkopinn'altaan tullut vihreaksi, lulnmn
ottamatta valkeata reunaa, jonka monasti tapaa verholehdissakin. 
N. tetragona'n tavalliset verholehdet ovat hyyin usein vain kes
kelta vihreat. - Seuraavat kuvat esitUivat Uillaisia poikkeavaisia 
lumpeita vanan puolelta katsottuina. Vertauksen vuoksi olen liit
tanyt 4-verhoisenkin N. candida'n kuvan. - Kun tarkastaa lmv. 
3 lahemmin, niin huomaa siina vaan kolme kokonaan vihreata 
verholehtea, toiset· kolme ovat reunoiltaan valkeita. Juuri Hima 
seil{ka on vakiinnuttanut minut pitamaan kuvaamiani kasveja eri 
muotoina (penta- hexa- ja heptasepala, kts. kuv. selitysta), silla 
muussa tapauksessa taytyisi kuv. 3 esitUiman kasvin olla 3-verhoi~ 
sen (kuv. 5 kaksi· ja kuv. 4 yksiverhoisen) ja jotkut JV. tetragona't 
olisivat verhottomia. 

Jo se seikka, etta Iumpeen verholehdet ovat ·uJkopbnaltaan 
ainakin suurimmaksi osal<si vihreiUi ja sisapinnaltaan koko'naau 
valkeita, saattaa mainitsemiani vihreapintaisia teralehtia pitamaan 
verholehtina. Lisal<si tukee vaitetUini naiden ja verholehtien jo
tenkin samanlainen rakenne. -- Verholehden eroittaa rakenneopil
lises1i teralehdesta paaasiassa ulkopinnan puoleisen solukon lehti 
vihreapitoisuus, jota vihreapintaisten teralehtien . solukossakin on, 
jos ·lwhta pienef!Jrrialla alueella kuin verholehdissa. (Vrt. kuv. 6- 9). 

Vaitteeseen, etta Iumpeen sisemmat teralehdet muuttuvat vahi
tellen heteiksi 1, tahtoisin nain ollen lisata: uloimmista terlilehdistli 
muodostuu vtihitellen listiti verholehtitt. - Tavallisinta nayttaa 
tama olevan N. alba'lla ja harvinaisinta N. tetragona'lla. 

Vihrea vari on · kasveille valttamatonia. O_lisiko nyt lumpeilla 
joku erikoisempi tarve lisata lehtivihreapi~oisuuttaan? ~ Jo lyhyen .. 
meikalaisen . kesan l{uluessa kasvaa lumpeen useasti 4-5 cm:n pak- . 

1 F. Elfving: Kasvitieteen opplkirja · s. 324. E. Warming: Haandbog 
i den systematiske Botanik s. 350. 
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Kuv. 6-9. - 6 verholehden polkkileikkaus. - 7 vlhreMplnt. terUiehden poik
kil. - 8 polkkil. terUlehdesHI, jonka pinnalla on vihre:J juova. - 9 suuremius 
a-b kohdalta. Kuv. 6-8 ovat kaaviollisia; tumma alue kuvaa lehtivihreMpi
toisen solukon laajuutta. Kuv. 9 on jMljennetty Jeikkauksesta Abbe'n pelliiiM; 
selvyyden vuoksl ovat soluseinMt esitetyt vaan yhdellM vlivalla ja lehtivlhreM-

• hiukk. renkailla. 

suinen ja suurimmalta osaltaan Uirkkelyspitoinen juurakko pituutta, 
ainal<in 2, toisinaan 4 em. Jos kasvilla on lehtiruusukkeessaan 
lukuisasti lehtia ja ne sailyvat ehjina, niin ymmartaa juurakon 
kasvun he1posti kayyan painsa. Mutta jo kesakuulla, jos ilmat 
sattuvat olemaan UimpimHi, huomaa useiden lehtien olevan koloja 
ja reikUi taynna, ja yha uusia l<aivertelee Oalleruca Nymphaeae-: 
kuoriainen ja sen toukat. - Esimerkiksi muuan merkille pane
mani lahes 8,t> em levyinen lehtilapa, joka nousi pinnalle 19 9/6 10, 
oli 19 27/s 10 siksi pahoin pidelty, etta siina oli 17 reil<aa ja 41 
l<oloa. - Reikien lisaantyessa vahenee tietenkin lehtivihreapitoisuus 
lehdista. Lieneeko siis lehtien tuhoutuminen syyna siihen, etta 
osa teralehdista muuttuu lisaverholehdiksi? 

Useille toisinnoille on ominaista teralehtien solukossa esiin
tyva punanen tai punasinerva vari. Nymphaea alba'sta ei l<uiten
kaan mainita punertava-lehtista muotoa. Vijme l<esana Ioysin 
Pohjois-Paijanteen Saynetsalon lahdesta joitakuita N. alba-yk
siloiHi, joilla teralehtien tyvip~oli oli selvasti punasinerva. Koska 
vari eniten muistuttaa N. tetragona f. colorata'n varia, niin nimit-
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Hiisin naiUi muodoksi N. alba· f. colorata. ·- Ei siis , valkean I urn
peen" teralehdille ole valkea varil{aan yksin ominaista. 

Nama harvat mainitsemani tosiseikat jo osoittanevat, ettei 
Jumpeita voi rakenneopillisia nakokohtiakaan sil malla pitaen tar
kalleen eroittaa toisistaan. Jos lmitenkin tahdotaan se tehda, niin 
on uusia muotoja lisattava. 

Kasvullisuudesta eraassa Lounais-Suomen pikkujar
vessa ja sen rannoilla 

K. Linko/a. 

Nuori kasvikerailija, joka syntyneena ja lmsvaneena pohjoi
s emmassa Suomessa on tottunut l{arurantaisiin jarviin ja musta
vetisiin salolampeihin ja niiden yksitoikkoiseen, koyhaan kasvullisuu
teen, joutuu, joslms Etela-S.uomen rehevilla seuduilla liikkuessaan, 
melkeinpa ihmeisiinsa tavatessaan jarvia tai lampia, joissa kasvis
ton seka laji- etta yksilorildmus on niin oudon valtava. Vahai
sella retkella voi uusien kasvien saalis olla niin suuri, etta palaa 
iwtia mielessa tavallista voimal{kaampana tuo onnellisen tyydytyk
s en tunne, joka onnistuneilta matkoilta on jolmiselle innokkaalle 
kerailijalle tuttu. Mutta voi sellainen jarvi tai Iampi olla muus
sakin suhteessa mita mielenkiintoisin ja opettavaisin. Etenkin se, 
joka ensikertalaisena etelan maita lmljeskelee, voi tuollaisella ret
t{ella ensi~aisen kerran joutua tilaisuuteen nakemaan jarven, jonka 
lmsvullisuus pienella alalia ja erittain selvapiirteisesti ja aivan kuin 
vakisin havaittavaksi tarjoten n~yttaa sen, mika jarvien maatumis
tapahtuman kulusta ja siUi Hihinna seuraavasta kehityksesta on, 
etenkin soittemme syntya koskevien kirjoitusten mukaan, tunnet
t ua. Han saa omin silmin huomata eri · vesikasvustojen siHinnol
lisen vuorottelun niiden vallatessa maaratyssa jarjestyksessa toinen 

toisensa asuma-aloja ia tunkiessa edeltajiaan yha lahemma jarven 
keskustaa, ja ymmarUHi vesialtaan taten vahitellen tayttyvan. Voi
vatpa listH<si nuoret, eriasteiset suotumat jarven rantamilla viittoa 
s uuntaa, johon kehitys pyrkii. Tuolla karumpiluontoisilla kotiseuduill a 
eivat jarvet, jotka neldn korkeakasvivyohykkeiden avulla koettavat 
nintaviivaansa lyhentaa, niin tarkoin oppineiden herrain saantoja 
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noudata, ei se ainakaan ole niin lwuraantuntuvasti havaittavissa. 
Senpa takia tuo siHintciperaisyys, jonka kirjoissa nakee esitettyna, 
paljon muun opin lailla jaa jonlmnlaisena kauniiseen muotoon 
puettuna kirjatietona mielessa hautumaan. On siita syysta erit
tain opettavaista ja kasitteita selvitUivaa todella luonnossa tavata 
jarvi, jonka suhteen paperilta saadut tiedot kutinsa pitavat, aivan 
sananmul<aisesti toteutuvat. 

110 
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Mustfinntr~sk Paraisissa . 

Naissa mietteissa ryhdyin vii me kesana Par a isis sa oleslcelles
sani tekemaan vahaisia muistiinpanoja eraasta jarvesta, jonl<a kas
viston lajirikkaus ja harvinaisen rehevat kasvullisuussuhteet erityi
sesti miclenkiintoani herattivat. Arvelin sainalla jo tyohon ryhty
essani, etta Luonnon Ystavan lukijoissa kentie~ loytyisi muutamia, 
joita tuonlaatuinen l<uvaus mahdollisesti huvittaisi, kosl<apa en 
nailta palstoilta sellaisia muista. Sita paitsi tiesin tekevani pienta 
hyotyal<in, koska lmsvullisuusselitystcn luatiminen maamme lukemat-

~ .. 
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tomista jarvisUi on, puhumattakaan varsinaisesta tutkimuksesta, mel
kein tykkanaan laiminlyoty, niin laheista kuin tuollainen tyo juuri 
meille suomalaisille olisikin. Tarkoista kuvauksista on toistaiseksi suuri 
puute. Siita johtuu, etta seuraavassa selostelen kasvullisuutta tut
kimassani jarvessa paljoakin seikkaperaisemmin, kuin mita yleis
ten piirteiden selvittamisei<si tarpeellista tai monen mielesta edes 
suotavaakaan olisi. Kirjoituksen pitkaveteisyys lankeaa siita suo
rastaan. 

Puheeksi otettava jarvi. Mustfinntrasl<, myos Sydmotrask 
ja vanhoissa kartoissa lppostrask nimeltaan, sijaitsee Par a i ste n 
saaristopitajan paasaarella Alolla ja on lantisin saaren viidesta 

t melkein jonossa sijaitsevasta piklmjarvesta ja lammesta. Pinta-alai
\ taan on se niista suurin, vahan paalle 1/2 km2, mutta kaikkia muita 
:,_matalampi, josta sen nopeasti edistyva maatuminen johtuu. Vahai-: 
hen korl<eus merenpinnasta, venal. topografisen kartan mukaan 
v:lta 1881 va~n 1,07 m, ilmaisee, etta j a~v i on aivan veres muo
dostus, oltuaan hyvin luultavasti viela historiallisella ajallamme pit~alle 
pistavan merenlahden perukkaa. Lahdenpohja jai maan l<ohotessa, 
matalan suupuolen tukkeuduttua, jarvena . jalelle. Pieni saari, viela 
pari vuosikymmenta sitten kahtena, ja pari aivan vahaista leppa
luotoa sen edustalla, vahentavat vesipinnan alaa. Ymparisto on 
rannasta kohoavaa, taloista viljelysmaisemaa, peltoja ja niittyja, 
joiden valissa metsaakin rantaan pistaa. Selonteko taman etem
man rannan laadusta, maaperasta ja korkeussuhteista, samoinkuin 
rantojen puukasvullisuudesta, taytyy, tarpeelliset muistiinpanot lai
minlyotyani, jattaa, niin suotavaa kuin se seka ranta- etta vesikas
vullisuuden ymmartamisen helpoittamiseksi olisikin. Pieni lasku
oja vie jarven tummahl{t>a vetta pohjoista kohti mereen. Sita perk
kaamalla on jarvea koetetti.i Jaskea, · mutta melkein tuloksetta, silla 
putous parin km paassa olevaan mereen on kovin vahainen. 
Sita paitsi tukkeaa reheva kasvullisuus pian perkatun ojaniskan, 
estaen vedenjuoksua. Vedenpinta nousee hyvin helposti sateiden 
sattuessa, ja maalle edennyt rantaayras py·syy kauan ylhaalla. Var
maa rantaviivaa ei voikaan vetaa. Piirtamallani kartalla on ran
taayras vii me elokuisen korkean veden mukaan . merkitty. 

Oll~n tihean asutuksen ymparoima ei jarvi ole niin rauhassa 
ihmisen vaikutukselta kuin mita tallaisia kasvullisuuskuvauksia 
varten voisi toivoa . . Erikoisesti hairitseva on vieras vaikutus kui
tenkin paaasiassa vaan maarannoilla, joita maamies viljelystar
koituksissa Hihentelee ja jossa karja laidunrannoiJia oleksii. · Itse 
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jarven kasvullisuuteen .koskee ihminen melkein vaan tiheita ruo-
. vikoita ja kaiketi myos kortetta syyspuoleen 1eikkaamalla tai niit
Uimalla, mutta muuten on rahvaanmiehella hyvin vahan asiaa jar- . 
velle. Talot ja torpat eivat ole aivan rannassa, ja kalastusta har
joitetaan melkeinpa vaan muutamina talvina, jolloin vartavasten 
hakatuista avannoista ammennetaan hengitUimaan tulleita kaloja 
summakaupalla. Vesikasvullisuus saa siten hairitsematta kehittya. 

Ryhdymme siUi ensiksi tarkastelemaan. Alamme keskelta, 
korl<eakasvien muodostaman rintaman · jarvenpuolelta. Vetta on 
taalla hyvin matala1ti, vain ·314-1 1/4 m, eivatka syvyyssuhteet nain 
ollen kasvullisuutta esUi. Pohja onkin kaikkialla kasvien vallassa. 
Valtavimpana taman vuotuisesti pienenevan sllkan veden kasvul
llsuusalueen l<asveista on nakinparta, Chara fragilis, mainittava·. 
Koillismutkassa se melkein yksinaan isannoi, muodostaen laajoja, 
kauniisti viheriOivUi, mutta pahanhajuisia vedenalaisia levaniittyja. 
Taalla on Chara niin korkeaa, aina 70 em, etta nuo niityt lmi 
vana aikana muutamilla matalemmilla paikoin paraiksi peittyvat 
veden aile, ja vene kyntaa niiden latvoilla. Muissa osissa jarvea 
on se vahemman reheva ja suvaitsee seurassaan muitakin. Chara'n 
mukana nousee silloin pohjasta hento Potamogeton pusillus, mah~ 
dissa toinen• jarjestyksessa, ja Lemna trisulca'n haaraisia, lehtimais
ten . varsien muodostamia ketjuja, samoin tavallisesti Cladophora 
holsatica'n sentimetrin tai parin suuruisia tummanvihreita palloja. 
Usein kohoaa Callitriche auctumnalis airon lavalla ja joskus 
vesisammaltakin, Amblystegium fluitans. Kaikki ne muodosta
vat pohjalle yhtenaisen vihrean peitteen. Kasveja, jotlui ylemma 
pohjasta kohottautuvat, Ioytyy vain harvakseen kasvava Potamo
geton perfoliatus, paraasta paasta ruokoreunalla ja komea P. 
praelongus, joka keskiosan lounaisrannalla muodostaa muutamia 
ryhmakkeita. Pohjakasveja, joiden Iehdet tai varret vedenpinnan 
ylapuolella nakyvat, on ainoastaan ruokorannalla, jossa P. natans 
kasvaa muutamina tiheina ryhmina ja jonne myos Nymphaea 
candida ja Nuphar luteum ruovokosta pisUiytyvat. Parissa kol
messa paikassa tapaa marron Sparganium natans'in pitlda lehtia. 
Mitaan vitavyota, joka monessa jarvessa Ioytyy, ei voi havaita. 

Pintakasveista ovat paitsi varsinaisen, ei erikoisen runsaan, 
planktonin pikkuelostoa, jonka muodoista etenkin sirot Volvox
yhteiskunnat ja Pediastrum-levyt mikroskopin alia eniten silmaa 
viehattavat, varsinkin loppukesalla pinnassa kelluvat levalautat mai
nittavat. Rihmamaiset yhtymalevat, runsaasti hedelmoiva Mou-
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geotia laetevirens ja joku marto Spirogyra-laji (Sp. longata?) 
niista suurimmat ja lukuisimmat muodostavat. Eri vuosina on 
niiden esiintyminen erilainen, kahta kesaa aikaisemmin oli niita 
elokuussa paljoakin enemman. 

Aukeaa keskiosaa reunaa jolm taholla ruovokko, vain satun
naisesti tulee korte jarvireunaan. ·Ruoko, Phragmites communis, 
muodostaa ran nan suuntaan kulkevan, melkein · yhtajaksoisen vyo
hykkeen, jonka leveys vaihtelee suuresti, muutamasta metrista sa
taankin poukamapaikoissa. Veden syvyys ruovikon ulkoreunalla 
on O,so- -1 ,1 5 m, eri paikoissa eri suuri, sisareuna menee joskus 
matalallel<in, 40 em veteen, toisinaan matalemmal<in. Ruokokor
sien lwrkeus vedenpinnasta vaihtelee 1- 2 1/2 metriin ollen yli
paansa noin 1 tlj, m. Tiheana kasvaessaan on ruovokko tyypillista 
puhdaskasvustoa. Pinnasta ei pista nakyviin mitaan syrjaisia, ja 
pohjastakin tapaa vaan jonkun Amblystegium fluitans'in tai Lem
na trisulca-kappaleen. Melkein ainoat seuralaiset ovat limaiset 
I eva t, jotka taalla samoinkuin muuallakin jarvessa verhoavat kas
viosia. Mutta harvaksi ruvetessaan saa Phragmites pian ylhai
sempaakin seuraa. Potamogeton natans'in, Nymphaea'n, Nuphar'in 
ja kenties Sparganium natans'in ja Pot. perfoliatuksen seassa 
sHioin nakee. Etenkin kolmea ensinmainittua voi ruovokkolmsveina 
pitaa. Runsaiten on niita Imitenkin ruovokon aukoissa, joita 
viljalti Ioytyy, usein jatkuvasti lahekkaisina, niin etta monin . pai
koin vaivatta voi veneella ruokovyossa liikl<ua. Naiden kasvien 
lehdet muodostavat aukeikoissa toisinaan tiheankin peitteen vedenlml
yoon. Aukoissa viihtyy myos Potamogeton obtusifolius, jota vahassa 
maarin tapaa eri tahoilla jarvea. Sparganium simplex'ia, samoin Sp. 
natans'ia kasvaa muiden lisaksi. Keskijarvella mainittuja levalaut
toja kelluu runsaasti suuremmissa aukeikoissa. Toisinaan on pohja 
paksulti murenemattomien korsipalasten peitossa, jolloinka pohja
lmsvullisuus estyy. Joissal<uissa silkasta vedesta jatkuvissa aukoissa 
JOytyvat viela kesl<ustan pohjakasvit, Chara'a ja Callitriche'a en 
lmitenkaan ole HHilta merkinnyt. Aukkopaikoissa ruovokkoon tul
leina voinee pitaa solakkavartista Scirpus lacustris'ta ja komeaa 
ldiaminiekkaa, Typha latifolia'a joita kumpaakin on jarvessa, vaikka 
aivan vahassa maarin. Scirpus muodt>staa kolme puhdasta ryh
maa jarven etelaisessa lahdessa, alaltaan yhteensa noin 300 m2, 

jalkimaista on koillisperukassa kahdessa aivan lahekkaisessti pai 
kassa muutamia kymmenia lmppaleita. 
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Edellisessa mainit~:~t, toisinaan melko laveat aul<eikot eivat 
yleensa ole jarvellc etenevan ruovikon valiinsa jattamia kohtia, 
vaan ovat ne ainaldn useimmat myohempaa syntya. Sen voi paat
taa jo siita, etta niita niin runsaasti Ioytyy, vaikka ruokorintama 
useimmiten hyvin tiheana ja yhtenaisena tunkee eteenpain. Sita
paitsi tapaa sie lla taalla ruovil<ossa aul<lwjen syrjassii kelluvia, pin 
taan kohonncita liejuisia juurakkolauttoja, jotka ainakin moriessa 
tapauksessa ovat aukkojen aiheuttajia . Lauttojen pintaan nosta
jaksi voinee otaksua jaata, jol<a matalassa vedessa usein pohjaan 
asti ulottuen, voi kevaisin kislwa ruovot juurakoineen vennosta 
pohjasta. Tavallisesti on ruoko lautoilla kuollutta ja juurakkoa 
myoten katkeillutta, mutta jarven koillispohjulmssa on muutamia 
aivan pienia e l avi~i ruolwmatH1ita, jotka viela ovat jollain tavoin 
pohjaan kiinnitetyt ja ovat siina useita vuosia uineet, paattaen 
niille syntyneesta l<asvullisuudesta. Se on niin erikoinen ruovo
kossa tavattavaksi, etten malta olla taalla nakemiani lmsveja mai
nitsematta. Vedessa ruolwjen tyvella lmsvaa juhlallisen mahtava 
Carex pseudocyperus, jonka raskaat Uihldipaat elolmussa ·veteen 
asti painuvat, siUi paitsi: 

Lythrum salicat·ia 
Bidens cernuus 
Lycopus europaeus 
Alisma pl. 

Scutellm ia gal. 
Comarum pal. 
Lysimachia thyrs. 
Calla pal. (ster. ) 

Cardamine prat. (ster.) 
Oalium pal. , 
Olyceria fluitans , 
Heleocharis eupal. " 

Pari sammalta, Marchantia polymorpha ja Bryum sp. taydenUivat 
luetteloa. Ruovolwn l<esl<ella kelluen tel<evat Hillai set kuld<aismat
Hiat hyvin omitu isen vaikutuksen. 

Ruokovyon rantapuolella se uraa Equisetum tluviatile-vyo
hyke, toisinaan pitemmaiUikin valilHi puuttuen, mutta joka tapauk
sessa seuraavana kasvustona mainittava. Pinta-alaltaan on se ruo
vistoa paljoakin vahaisempi, mutta sita tiheampi ja yhtenaisempi. 
Vetta on kortteilwssa tavallisesti 30-80 em, mutta jos korte 
muodostaa korkeakasvuston jarvireunan, kutcn paikotellen sattuu,. 
on vetta metrinldn verran jarvenpuoleisessa laidassa. Kortteen 
lwrl<eus vedenpinnasta on noin 70-80 em, pisimmat 1 m. Ha
vainto, jonlw Equisetumin eri mu otojen esiintymise ta saan nolli 
sesti voi tehda, on se, etta korte vyon jarvireun alla on runsaasti
ldn haaraincn (ptitimuoto), rantaa lwhti haarat vahenevtit, ja l<as
vuston maapuolislwlla ovat kaikki aivan haarattomia (f. limosum). 
Saman suh,tecn voi huomata naapurijarvissakin. 
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Kuten jo mainittu, on kortteil<ko painvastoin lmin edellinen 
vyohyke, aivan yhtenaisUi, ei jata aukkoja, tuskin harventuneiht
l<aan paikkoja valiin. Yleensa eivat muut kasvit joukkoon paase. 
Siella taalla toisinaan tiheanpuolisestikin nakee pinnalla Nym
phaea'.n ja Nuphar'in lehtia, joskus Sparganium simplex'in, har
voin kohtaa Potamogeton perfoliatuksen ja pohjasta voi toisinaan 
saada hiukan Lemna trisulca'a ja Amblystegium fluitans'ia. Li
maisia rihmalevia tietysti loytyy, ja vedenalaiset osat ovat, kuten 
edellisessa ja seuraavassal<in vyohykkeessa, taynnansa sinivihreita 
Rivularia-palloja. Luettelo taalla tavatuista kasveista supistuukin 
tahan. Toisten kasvustojen reunoilla tulee tietysti niiden valtakas
veja kapealti joukkoon, korkeakasvuista Lythrum'ia sitapaitsi ran
tapuolelle. Ruoko kasvaa joskus ryhmina kortteikossa sotl<emassa 
muuten mallikelpoista jarjestysta. 

Kortetta seuraa Carex rostrata-kasvusto, joka vyona kier
taa rantoja, vaan sattumalta puuttuen. Tavallisesti on saraa 10m 
ievealti, mutta vaihtelee sekin 1/2-sta 30:een metriin. Jarvea elo
kuun puolivalissa kierrellessani ulottui saraikko saannollisesti 25-
30 em syvyydelta vesiayraaseen. Kuten kirjoiiuksen alkupuolella 
jo huomautettiin, oli vesi kuitenkin hyvin ylhaalla, seutulaisten ilmoi
tuksen mukaan 6-7 tuumaa alkuperaista (tavallista ?) korkeammalla. 
Kaikesta paattaen on saraikkoa saannollisissa oloissa vesirajan 
molemmin puoli~, ehken yhta paljon maa- kuin jarvipuolell~. -
Tavallista suurempi vedenlwrkeus on tietysti kaikissa edella ilmoi
tetuissa luvuissa huomioon otettava. 

(Jatk.) 
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Vaalelta varpusen muunnoksla. Kuvamme esitHUI kahta varpusen 
omituista vMrlmuunnosta. Jo syksylH1 vuonna 1909 herMttivat nMml1 varpuset, 
jotka oleskelivat toisten varpusten parvessa, huomiotamme. Marraskuun alkupl1i
vinl1 v. 1910 sal veljeni Ivar pyydystetyksi ne. Linnut poikkeavat tavatlisestA 
varpuscsta seuraavalla tavalla: 

Koiras on naarasta kirjavampi. Silll1 on pl1l11aki, osa niskaa, hartiat, ta
kaselkl1 ja pyrsttln ylllpeitinhtlyhenet valkoiset. Jalat ovat myoskin vaalea n 
ldrjavat. Yksi oikean siiven kl1sisulista on aivan valkoinen. 

Naaras, joka muistuttaa tavallista varpusnaarasta, poikkeaa siiHI ainoastaan 
kllsisulkiensa kautta, jotka ovat suurimmaksi osaksi valkoisct. 
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Linnut, jotka ovat veljeni Artturin taytu1mat, ovat nytternmin ltanen 
lwkoelmassaan. Asia a harrastavat voivat myoskin k a ant y a han en puoleensa 
·saadakseen JahempHt tietoja. Hanen osoitteensa on Freesenkatu 5, Viipuri. 

· Viipuri 16. XI. 1910. F. LtJnnjors. 

Pyrst<Hiaisparvi Oulun H\.heisyydess~. Ollessani vii me tammikuu11 ' 
:s paivana hiihteleniassa Juurusojan varrella, noin 2 kilometria 0 u lu n kaupun
gista, nain siella parven pyrstdtiaisia (Acredula caudata). 

Tarkastelin juuri metsakanan jalkiil er~Hissa viidakossa, kun yhtakkitl kuulin 
-outoa aanta. St! ~uistutti jossain m~Htrin kapylinnttn kutsuaanta, jonka vuoksi 
luulin parven naita lintuja olevan Htheisyydessa, Tarkastin kuitenkin paremmin 
ja huomasin.kin erMassa koivupehkossa yht'aikaa kolme li11.tua. Tunsln ne heti 
pitkisU\ pyn>ttiistaan ' ja varisHU!n pyrst<>tiaisiksi. Hauskaa oli katsella niiden 
siroja, vikkelia liikkeitM ja jos jonkinlaisia riippumisasentoja. Varsin som:m vai 
kutuks.en tekee niiden pitka kapea pyrsW, joka on kuin hi:>yhenpalloon pistetty. 
:Sakeanlaisessa lumipyryssa en niita nahnyt, kuin nuo kolme kpl., mitka olivat 
aika kesyja. Muita tiaisia ei niiden mukana ollut, vaan niiyttivllt ne yksikseen · 
retk'eilevan. Meniri seuraavanaldn pliiviina samoille seudullle hiihtelemaan, vaan 
-en niiH1 en ~UI nahnyt. 

Oulu 10. II. 1911. Eino· Kltrki. 

Kesillintuja Tammlkuussa. Harvinaiselta kun ainakin puolestanl tuntuu, · 
·etul kesavieraita viela oleskelee Suomessamme, niin tahdon kertoa naist:l vi e
raista toimitukselle . 

• Alauda arvensis", tuo kesanennustaja, oleskelee viela Viipu-
-rissa. Olin nimitulin tilaisuudessa ni.lkemaan yhden, jonka eras . poika oli 
.ampunut Ulman kuun ensimmaisena pl:livana. Han kertoi ettl1 siella luinivat
lilla oli • koko joukko• samannakti!sUt lintuja, itse en kyllakaan o~e nahnyt . 
tuota .l<oko joukl<oa". - Kottarais-(Sturnus vulgaris) yksill:)W! olen nahny_t 
niin tanlt lwin viime talvena kaupungin seutuvilla. Vaivaakohan laiskuu 
nllita · vi era ita? · Vai ovatkohan he huomanneet, etta heidlln toinieentulonsa 
·talvenakiri on taattu ·Suomessa? 

Viipuri, 2. I. )911. F. !.tJnnfC?J s. 



30 Pienilt tietoja. 

Taitettujen kukkaoksien s!ilyttiiminen erilaisissa ravintoliuoksfssa .. 
Aikakauskirjassa Botaniska Notiser v. 1910, vihko 4, on lyhyt selostus 
Renne s' in maanviljelyskoulussa Ranskassa tehdyistll Htmltntapaisista kokeista. 
N~lden kautta on huomattu, etta kukkivat ol<sat sitilyvllt verrattain kauan, jos 
veteen, jossa oksat ovat, lisltHHtn sokeria; melkein yhtlt hyvHt tuloksia saadaan 
erinliisillli suolaliuvoksilla, kuten keittosuolalla, kaliumfosfatilla ja magnesium
sulfalilla. KliyUtnnl}ssU on kuitenkin nliiden kokeiden toteuttaminen kohdannut 
valkeuksia, osaksi siksi, ettlt eri suvut ja lajit, vieHtpll saman lajin ala-lajitkin , 
menestyvlit eri tavalla samassa liuvoksessa,. osaksi koska vaikutus on rajoitettu 
aivan mlilirlittyyn liuvoksen vahvuuteen. Sokeriliuvos, joka esim. lislta ruusuj en 
terveinli pysymistl:l, vielliplt jouduttaa nuppujen puhkeamistakin, ei vaikuta kuk
kiviin syreenioksiin sltilyttlivlisti. SWtvastoin pysyvlit viimemainitut kauan lakas
tumatta, jos 12 o;o sokeriliuvokseen lislitltan magnesiumsulfatia suhteessa 
1: 10000. Kokeet osoittivat, ettlt kukat kehittyvltt paremmin ja saavat ruusunpu
nertavan vlirin. 45 eri ruusulajia kaytettiin kokeissa. Muutamiin nltistli vaikutti 
jo 50/o sokeriliuvos, mutta usei~mat ruusut sltilyivltt tli llaisessa liuvoksessa re
hevinll lyhyemmlin ajan kuin puhtaassa vedessli. - Vaikuttavin liuvos, joka 
pitltlt ruusuja kauan tuoreina, nliyWH1 olevan 7-10 o;o sokeriliuvos. 

Keittosuolan vaikutus ruusunoksiin on samanlainen. Ne vihannoivat kauan 
sellaisessa liuvoksessa ja nuput puhkeavat nopeammin. Jos sitavastoin kltyte
tli:tn kaliumkloridia, aukeavat kukkanuput hitaammin. Neilikoille on 15 °/0 sokerl
liuvos paras; Chrysantemum-lajit vaativat 15- 17 o;o liuvosta. Tallaisissa liuvok
sissa voivat ede!Htmainitut kukat kestltlt kahta vertaa kauemmin kuin tavalli
sessa vedessa. Mutta pelargonioihin. liljoihin, tuoksuherneisiin ja tulppaaneihin 
ei sokeriliuvos tee huomattavaa vaikutusta, jotavastoin 10 o;o keittosuolaliuvos. 
pitkittlt:i liljain ja pelargoniain ikltlt. Paras sMilytysaine orchideoille nMyttMM ka lium
fosfati olevan. T~m~ liuvos vaikuttaa varmimmin ju paraiten orch ideoihin ja 
chrysanthemeihin, kun siHt sekoitetaan 15 o;o sokeritiuvokseen suhteessa 1: 10000. 

Puumaisten kasvien poikkileikatuilla oksilla on samantapaisia kokeita teh
nyt f e. J e 1 en k o ( Osterr. Bot. Zeitschr. Sept. 1910 ). Han kltytti hyv:tkseen 
jo vanhastaan tunnettua kokemusta, ettlt veden alia l<atkaistut oksat sliilyv~t 

tuoreina kauemmin· kuin ilmassa poikkileikatut ja vasta sitten veteen asetetut. 
Vaikka hMn uudisti leikkaui<sen samassa oksassa veden alia joka toinen pMiv:t 
kuihtuivat oksat kuitenkin verrattain pian. Koska hMn epMili. ettM leikkauspinta 
tukkeutui korkkimuodostuksen kautta, kuori hltn veden alia oksan alap11Mn noin 
5 em. Titml:t vaikufti ettll oksat pysyivllt tuoreina monta paivl:tl:t kauemmin 
kuin ennen. Ves·i tunkeutui puuhun radHtrisesti, kun hlt.n esti sita palisemasHt 
oksaan leikkauspinnasta. 

P. B. 

Norsunlulden koko. Elefanttien n. k. "syoksyhampaiksi" muuttuneiden 
etuhampaid~n suuruudesta antaa C. G. Schillings meille teoksessaan wMit Blitz-
licht und BUchse• muutamia hauskoja tietoja. - Jos vertaamme eri elefantti
lajien syl}ksyhampaita keskenllnsM, huomaamme niiden olevan inti a 1 a is c II a. 
e1efantilla yleensa kaikkein pienimpHl. Naaraalla ne ovat aivan mitlttWmHI,. 
jopa puuttuvatkin toisinaan ko.konansa. T~mM on e!Mimellc suureksl onneksi,. 
'5i!l:t sen kautta on se paremmin voinut metsltstliji!Ut sl:lilyli. Koiraankin ham
paat ovat keskimliarin koko joukon pienemmlit kuin sekll afrikkalaisen elefantin 
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eWt menneitten aikojen mammuttien. Kaikkein isoimmatkaan eivltt 50 kilon pai
noa tltysin saavuta. 

Pal jon suuremmat ovat tavallisesti a f r i k k a I a is e n e I e fan tin sy()ksyiHun
paat, jotka ovat olleet syynlt siihen, eWt nltma jlHtiHiiseHlimet, jotka ennen eu
rooppalaisten tunkeutumista maanosaan viellt liikkuivat satatuhantisina joukkoina, 
ovat nyt hyvin vahiin havitetyt, ja, jollei pikaista muutosta tapahdu, lltheisessa 
tulevaisuudessa kuolevat sukupuuttoon. Naaraankin norsunluut ovat siksi suuret. 
ettlt ne ovat haluttua kauppatavaraa; yleensll ne ovat 5- 13 kg:n painoisia, poik
keustapauksissa voi paino kohota 18 kg:aan. - Mutta koiraksen etuhampaat 
kasvavat monin verroin kookkaammiksi. Kuitenkin vaihtelee niiden suuruus aika 
tavalla, keskimltltrltisenlt painona voimme Schillingsin mukaan piUtlt suunnilleen 
50 kiloa. Hampaitten koko ei suinkaan aina ole riippuvainen el:timen ijltstlt ja 
suuruudesta, vaan eri maantietecllisilHt roduilla, jopa eri perheillltkin voimme 
huomata hampaiden ko'on olevan erilaisen. Etel:t-Afrikan norsuilla ei koskaan 
ole niin isoja hampaita kuin niillll, jotka elltv~lt pltivlintasaajan tienoilla. - Vcr
rattain harvoin ovat hampaat tosin 50 kiloa raskaammat, mutta on tavattu yk
sityisHt elliimBt, joilla ne ovat erinomaisen painavia. Niinpli myytiin Sansibarin 
markkinoilla kaksi HUiaista norsunluuta, joiden paino oli kokonaista 204 kiloa, 
siis yli 100 kiloa hammasta kohti. Norsun olivat mustaihoiset metslistlijltt kaa
taneet v. 1899 Kilimandscharon Htheisyydesslt. Amerikkalaiset ja saksalaiset kil
pailivat hampaista, mutta edelliset paltsivlH voitolle tarjoten niistlt 26,250 Smk. 
My()hemmin on toinen niista joutunut Lontoon museoon. Muutamia muitakin 
jotenkin saman painoisia hampaita tunnetaan, mutta joka tapauksessa ne ovat 
erinomaisen harvinaisia. 

Pituudessaan m am mutt i-e Ia in ten hampaat joskus voittavat kaikkien ny
kyajan elefanttien hampaat, mutta painolleen ne jl:lltvltt jlllelle, silllt ne ovat 
yleenslt hoikempia samalla kuin ovat enemm1:tn k1:tyristyneiUI. 

Hyvltn l<ltsityksen siitlt, miten fsoiksi etuhampaat eri norsulajeilla voivat , 
tulia, antavat muuten seuraavat taoksesta ~Records of Big game14 lainatut luvut. 
jotka tarkoittavat suurimpia siihen asti tunnettuja norsunluita. 

Paino 

Afrikkalainen elefantti 
112 kg 

(F.lephas ajricanus) 
102,7 ,, 
79.•t 

49,4 kg , 
lntfalainen elefantti 48 

(E. indicus) 45.4 
H6,7 ,, 

Mammutti (E. primige- 78,6 kg 
nius) 

©ffiJ 

Pltuus 

3m 
3 

" 
11 em 

2 ,, 57 ,, 

lm 85 em 
2 ,, 11 : I 

1 , · 83 ., 
2 ,. 67 

3 m H5 em 

Suurin paksuus 
ympiirimi taten. 

49 em 
62 " 
60 · " 

39 em . 

44 em 

53 em 
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Nuorten osasto. 

Vaasan Reaalilyseon luonnontieteellinen yhdistys ~· Klelo II" 
v. 1910. 

Samoirt kuin Hthinn~ edellisinM, on n Kielo I1" vii me vuonnakin toiminut. 
- Koko.uksia on · pidetty kaikkiaan 8, sek~ ·nMlden lis~ksi vi elM iltama. 

Ohjelmistossa ovat vai,hdelleet esitelm~t. keskustelukysymykset, • Kielo 
If• -lehti j. m. s. - EsitelmisH1 rnainltta koot seuraavista aineista pidetyt: kurjes
tamme, kottaraisesta, miksi meid~n on suojeltava pikkulintuja ?, vedesta._ - On 
keskusteltu m. m. seuraavista aiheista: miten koulupoika oppii parhaiten luontoa 
tuntemaan ?, vastaako h~nn~llinen vai hann~ton kissa parhaiten tarkoitustaan ?, 
sopliko kielolaisen olla metsastMjl:l ?, mik~ petolintu Pohjanmaalla on yleisin? 
y. m. Keskusteluihin on yleens~ otettu vilkkaasti osaa. 

Kev~lHil:l ja syksyll~ tehtiin yhteisiM retki~ kaupungin ympl:lristoon. Kir
jastoa on kartutettu usealla teoksella. Kokoelmat, ovat myOskin kasvaneet, erit
t~inkin herbaario. - - Jl:lsentensM keskuudessa on seura pannut toimeen kasvipr~s 

sMyskilpailun. - JMsenluku on ollut 30 tienoilla. Puheenjohtajana on edelleenkin 
toiminut seuran monivuoti~n puheenjohtaja, lehtori R. Hammarstrom. Muut 
vir~ailiat ovat valitut j~senten keskuudesta. 

Kirjelaatikk.o. 

• Kielo Jl• :sen puolesta 
Paavo NederstrtJm. 

Luonnon Ystavan lukijoille! 

Kirjaltajalakon vuoksi ilmestyy tMmM numero mytJhttstyneenti. Toivomme 
kuitenkin saavamme seuraavankin numeron piakkoin ilmestymMMn, .ja tMysHt ta
keita on olemassa siitM, ettM vuoden varrella saamme julkisuuteen kaikki lehden 
6 vihkoa. - Nyt ensi numeron ilmestyttyM rient~nevMt kaikki entiset tilaa
jamme, jotka ep~varmojen aikojen Hthden ovat toistalseksi j~l:tneet odottavalle 
kannalle, uudistamaan /ehden tilauksen, ja ne, jotka t~mMn jo ovat tehneet, 
hanllkirnaan lehde//e uusia tilaqjia. 

Toirnitus. 

LFc_S;i] 
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Kilpisjarvi, luonnontutkijan paratiisi. 
E. W. Suomalainen . 

Suomen luoteisimmassa kulmassa, 69 :lla pohjoisella leveys
·asteella·, korkeiden tu·nturien ymparoimana, 476 metrin korkeu~ 
,dessa .Yli meren pinnan, sijaitsee Kilpisjarvi. Se on luonnoltaan 
aito alppijarvi, sellainen, jota maastamme saa toista hakea. Sy
.vyys on 60 m. Vesi on erinomaisen ldrkasta. 

Pikaisen kaynnin jalkeen seudussa v. 1905 on minut joka 
kevat vallannut omituinen halu paasta tanne, pois jokap~Hvaisesta 

pil<kumaisesta maailmasta. Niin, jol<a kevat l<un aurinko rupeaa 
lammittamaan, tulee minuun ,Lapinkuume", jol<a ei tahdo Hihtea 
millaan. Ei ennenkuin paasen sinne "ylos", ja sillolnl<in vain 
siksi l<ertaal 1909 oli Hillainen onnel1inen l<esa, jolloin taas oles
kelin muutaman ajan tassa seudussa, joka muutaman mielesta 
varmaankin on kurja paikka, rangaistusvankilal1e sopiva, . minulle 
- paratiisi! Muistojen varassa koetan taas elaa odotellen parem
paa aikaa; tuleekohan sita sitten enaa milloinl<aan? 

Mika sitten Kilpisjarven scudut niin erinomaisil<si tekee? 
Onhan se kovin l<aukana, siella tunturien ja yha vain tunturien 
takana, ei sinne monasti matkamies eksy, lappalaiset vain poro
laumojaan paimentavat; sivistyl<sen merkl<eina tuskin kannattaa 
main ita jotakin yksityista ,jatkaa", joka ties mita pillojaan pake~ 

nee Norjaan, ,fislmuseen" muka, tata tieta. Muusta ,lmlttuurista" 
ei ole jalkeakaan. Ehl<apa se juuri onkin tama viimeksi mainittu 
seil<ka, joka antaa seudulle eritUiin viehtHHivan Ieiman: siella tapaa 
palasen koskematonta, allmperaista luontoa, johon lwlttuuri ei 
vieHi ole painanut turmelevaa leimaansa. Sanalla sanoen, Kilpis
jarvi on se maamme kolkl<a, johon Uiydella syylla kannattaa tu
tustua. Matlmstus sinne, parin, kolmen viikon oleskelu taalla 
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Kuva 1. Kilpisjllrven seudut. Mittakaava 1:280,000. Korkeuskllyrien vllli 50 m. 

yksinaisyydessa on mita suositeltavin kaikille, joilla siihen suinkin 
on tilaisuutta. 

Tuollaiselle matkalle on tietysti tehUiva hyvat varustukset, 
ennen kaikkea on rahaa varattava runsaasti, tuntemattomiinkin 
menoihin. Sitten Iammin, mutta kevyt puku, teltta, runsaasti 
ruokavaroja, hiukan laakkeita, hyonteispulveria, saaskilakki tahi 
pikioljya ja ehka kaikista tarkein, hyva, rautainen terveys. Lisaksi 
kaikellaisia tarvekaluja kerailyja varten, riippuen siita, mita aikoo 
kerata. Onkivehkeet ovat myoskin hyvat olemassa, seudun kala
rikkaista vesista niilla moni ateria saadaan helposti. 

Mita tieta sinne paasee? Kahtakin . tieta. Toinen on Tor
niosta hevoskyydilla pohjoiseen Muonioon ja sielta edelleen Palo
joensuuhun, johon hevostie tannepain · loppuu, kaantyen . Enonte
kiOn kirkolle. Matka on pitka, kokonaista 345 km saa ajaa kar
ryissa huonoa maantieta I Nelja paivaa siina suotuisassa tapauk
sessa vahinUiinkin menee, mutta voi kestaa viikonl<in, ennenkuin 
perille paasee. Palojoensuusta saa taitavia venemiehUi, jotka kul
jettavat matlmstavaisia veneillatin 4 a 5 paivassa aina Kilpisjar
velle. Tama matka on kaikista vaivaloisin, pisin ja l{allein, kaik
kein vahimmin silla on nahtavaa. Mutta onpa valittavana toinen
kin tie: Vaasasta hoyrylaivalla Sundsvalliin tahi Torniosta Luula
jaan, sielta maailman pohjoisinta rautatieta, Ofotenin malmirataa 
ihanain tunturiseutujen poikki Narvikiin Norjassa, Atlantin ran
nalle. Taalta sopii jatkaa matkaa joko nopeakulkuisilla matkus
tajalaivoilla tahi hitaammilla, puoleksi matkustaja·, puolel<si Jasti-
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hoyrylaivoilla Norjan kauneimpain seutujen, Lofotcnin saariryh
man kautta Tromsohon, josta tans edel lecn samoilln laivoilla Rui 
jan ja ehkapa kolw Norjanldn suuremmoisimman vuonon, Lyn
genfjordin perukknan, SJ,ibotteniin. Taalta sitten 50 Jon vuoris-



36 Kilpisj~rvi, luonnontutkijan paratiisi. 

toteWi alkumatkan, kolmenkymmenen km :n taipaleen Pyhan
oudan (norj. Helligskoven, lap. Bassevuodde) ja Skibottenin va
lilla voi haUitilassa ajaa hevosella - vaihtelevain seutujen kautta 
Kilpisjarvelle. · 

Kuinka luonto silla matkalla muuttuu I Norjan puolella 
vedenjakajaa kesa, runsaine kukkivine kasveineen, kostea lam
min, mutta kun toiselle puoleile paaset, tuntuu karu luonto 
yht'akkia valtaan paasseen. Toisena paivana perille paasemme, 
olemme yopyneet Helligskoven 'in vaatimattomassa, Norjan valtion 

Kuva 3. Saanatunturilta Hlnteen, Kilpisj~rven Juoteis-osa. KeskeiHl Mallatunturi. 

hoitamassa ,fjeldstuessa". Toisena paivana olemme siis jo Kil
pisjarvella! Jo kauvempaa, . mutkittelevalta porojen viittatielta 
olemme nahneet sen rannoilla olevain ttinturien, Saanan ja Mal
Ian l<ohottavan pyoreita paitaan. NierUirikas Galgojarvi sivuute
taan, hetl<en perasta Kilpisjarveen laskeva Siilasjarvi ja kohta tu
levat KilpisjaTven vedet nakyviin. Siina on matkamme paa, tule
vien retkeilyjemme seutu! 

Ajatteleppa luoteesta kaaldwon ulottuvaa 20 km :n pituista ~ 
parin kolmen km :n levyista vuonomaista jarvea jonakin kes~ 

kil<esan tyynena aurinkoisena yona, kullanpunaisessa alppihoh.:. 
teessa. Jarvi on juuri siina juhannuksen jalkeen luonut jaa.:. 



• 
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peitteensa, mutta tuntureilla on viela viljalti Junta. Ainoastaan 
jyrkimmat, paivanpuoleiset rinteet ovat sulia, ja niihin pyrkii 
l~onto . luomaan heikkoa vehreyttaan. Paikotellen leve~mpana, 

paikotellen kapeampana vyohykl<eena ymparoi jarvea vaivai
nen koivumetsa, · 2- 3:n, joskus 5- 6 metrin korkuisten 1 a pin 
hieskoivujen (Betula odorata * tortuosa) muodostama. Noin 
100 metria jarven pinnan' ylapuolelle sen ylaraja ulottuu, ·siina 
koivut loppuvat ja tihea pajuvyo)lyl<e tulee sijaan. Paamuotoina 
ovat levapaju (Salix lapppnum)~ sinertava paju (S. glauca) ja 
villapaju (S. lanata), naiden joultossa viela vaivaiskoivu (Be
tula nana) yhta matalana kuin pajutldn. Harmaampana pajuvyo
hyke erottautuu ruskeasta, ylapuolella olevasta jakalavyohykkeesta, 
joka ulottuu pajuvyohyl<keen . yla.osasta (keskim. 200 m jarven 
pinnasta) aivan ylos, huipuille ja laeille saakl<a, sinne, jossa lumi
kinokset notkopaikoissa eivat koskaan sula. Kaamean vaikutuk
sen tek~e nain oinen jaryi, tyyneen pintaansa kuvastuvine, kirja
~ine tuntureineen. Kolkkoutta lisaa vie Ia kylmyys; punertava, _ suu
relta nayttava aurinko ei kykene ollenkaan Iammittamaan, ranta
ayraat saavat jaariitteen, - keskikesalla pald<asasteita 1 Saana
tunturin et~larinteelta nousee sankka sumu, , murkku," peittaa 
jyrkan , pahdan" ja tunturin laen. Siina tun turin rinteella on 
Kilpisjarven ai noa talo, tanne aikaisemmin pari km :a luoteesta 
Siilasjarven rannalta muutettu tupa, tallit ja sauna. Talossa asuu 
mies, Saku Kilpisjarvi, akkoineen, lapsineen. Ruunu hanet on 
palkannut hoitamaan tata majataloa. Seudun kautta kull<ee naet 
ikivanha porotie Muonionjoen laaksosta Suomesta ja Ruotsista 
Norjaan, Jyykeanpohjan (Skibotten) markkinoille. Tassa vaatimat
tomassa majassa, sen parin kolmen metrin laajuisessa vieraskama
rissa on asuntomme oleva. Vasynyt, pitkan matkan taivaltanut 
kulldja saa siiUi jonkunlaisen suojan itselleen ja matl<akapineil :
leen. Kun vaatimukset ovat vahaiset~ voi siina hyvin tulia toimeen; 
lampimampina oina on sentaan hauskempi nukkua ,tievan", ma
talan moreeniharjun kuivassa kupeessa, mukaan otetussa teltassa . 

. Taydellinen kuvaus seudun l<asvistosta ja elaimistosta vaa
tisi pitkan luvun, paljon siita olisi kerrottavaa. Tilan puutteen 
tal<ia tyydyn senvuol<si mainitsemaan vain luonteenomaisimmat 
piirteet molemmista. 

Jo ensi silmayksella· saa Kilpisjarven seudun l<asvistosta Uiy ... 
dellisen tunturiseudun kasviston kasityl<sen. Poissa ovat havu ... 
metsat, petaja ja kuusi eivat nouse nai.n ylos. K a ta j a (Junipe-: 
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rus communis f. nana) vain rehoittaa, alempana korkeanakin 
rnutta tuolla ylempanH tuulen pieksamana, matalana, kitukasvui
sena. Ainoat kasvistoja muodostavat puulajit ovat koivu~ ja 
paj u pensaat, joista jo cde1la rnainitsimme. Korkean tunturin kas
visto alkaa jo melkcin jarven rantaayraasta, siina kasvaa siro 
kurjenl<anerva (Phyllodoce coerulea) yhdessa vetisemmalla pai
kalla n i ittyv iII o j en (Eriophorum vaginatum ja russeolum), ren
tu kan (Caltha· palustris) ja monen muun .tutun kasvin seurassa 
(Comarum palustre, Petasites frigidus., Vaccinium oxycoccus, Par ... 
nassia palustris). Laheisessa tunturipuron , lmrussa" on kasvul
lisuus erittain rehevaa, koivutkin ovat tassa aika suuria ja sola
koita ja alakasvullisuutena ku II e ro (Trollius europaeus), ru us u
j u uri (Rhodiola rosea) jarvenrannasta tunturin . pahdan alle, kel
takukkaiset Lapin orvokki (Viola biflora) ja lumileinikko 
(Ranunculus nivalis), lwmeita loistokappaleita rnetsalemmikkHi 
(Myosotis silvatica), poi m u I e h t i a (Alchimilla vulgaris* glomeru
ians), hap ro (Oxyria digyna), y 6 k 6 n 1 e h t i (Pinguicula alpina), 
jarven rannassa v a It i k k a k u us i o (Pedicularis sceptrum Caroli
num), useita muita lmusiolajeja: keltal<ukkaiset Pedicularls lappo
nica ja P. palustris v. ochrofeuca, valkeavillainen P. hirsuta ja kel
takul<kain~n, punahuulinen P. flammea. Outoja, harvinaisia kas
veja tapaat joka askeleella. Kuivemmilla paikoin ovat kanerva
ja heinakasvit val lalla, hietaharjulla, , tievalla", kasvaa kaikkialla 
variksenmarja (Empetrum nigruni), kanerva (Calluna vulga
ris), tun t uris ian mar j a (Arctostaphylos alpina), jonka viime
vuotiset marjat ovat nyt erittain maukkaita, seka p u o 1 a ja m us
t i k k a. Paras metsamarja, m u u rain (Rubus chamaemorus), kas
vaa kaikl<ialla kosteammassa ja muodostaa kukkimisen aikaan 
oikeita valkeita kinoksia, ja my6hemmin ovat sen mehevat, kel
lanhohtavat marjamattaat yha ihanampial Muuraimen seurassa 
menestyvat me sima r j a (Rubus arcticus) ja r u o hokan n u k k a 
(Chamaepericlymenum suecica). 

Kaikista parhain retkeilypaikka on kuitenkin laheinen 1,056 
m :n korkuinen Saanatunturi. Taalla se vasta alppiflora kaikessa 
komeudessaan ja koskemattomuudessaan loistaa. Kavutessamme 
sen hiekkaista, paikotellen l<ivilohkareiden peittamaa rinnetta, huo:. 
maamme jo uusia kasveja. Potentillaa muistuttava n a r van a 
(Sibbaldia procumbens), p e u ran vir n a (Phaca frigida), t u n t u
ri k u r j en her n e (Astragalus alpin a), pieni, maata pitkin painau
tuva s i e I i k k 6 (Loiseleuria [Azalea] procumbens), tun t uri p u-

• 
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n a k k o (Bartschia alpina) ja pieni, suurilehtinen v e r k )( o I e h t i
n en p a j u (Salix reticulata) kasvavat viela puuvyohykkeessa: 
Jyrkan pahdan tasainen vihrea alus nayttaa houkuttelevalta. Taas 
uusia loytoja: k a r hun he in a (Tofieldia borealis), rna tala La
pin k o h o k k i (Silene acaulis), Lapin a i I a k k i (Lychnis apetala) 
yksityisine kukl{ineen, tun t uri t e r v a k k o (L. alpina), suurikuk
kainen tun t uri hark k i (Cerastium alp inurn) ja harvinaisuudet 
k a k s i k u k k a i n en n at a (Alsine biflora) ja p u n e r t a v a n at a 
(A.~ hirta). Mitas tam a on, kukat kuin kielolla!· Suo ku k k a 
(Andromeda tetragona) se· on, j-a· tuossa vieressa kasvaa toinen 

Kuva 4. Kivirijykk·iljinen Saanatunturin laki. 

laji, kovin jotakin sammalta muistuttava A. hypnoides. Enta tuo 
rna tala varpu, isoine sinipunertavine kukkineen? Siina se on se 
haettu ja . kaivattu alppiruusu (Rhododendron lapponicum)l 
Suomen alalia ei sita muualla tavata kuin taalla Kilpisjarven 
seudussa. Taytyy istahtaa ja puhaltaa ja ihailla l Pieni v a ivai s
pa j u (Salix herbacea) kasvaa siina vieressa . somana mattona. 
Huomaan istuvani muutaman tumman lehtimattaan. paalla. Ala
puolelta ovat lehdet harmaansinipunaisia .ja nyhalaitaisia kuin 
piparikakut! Ahaal Hyppaan nopeasti paikaltani, ensimaiset I a
pin v u o k o t (Dryas octopetala). Toinen matas vahan kauvem-
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pan a kukl<ii jo l Muutamissa kul<issa on teralehtHi tavallista (8) 
enemman, 16 :kin. Kallioseinama ja sen alusta kivilohkareineen 
tarjoo yha uutta. Siella huomaamme ensiksikin useita sanikkai
sia kallionraoissa, niinlmin k i vi y r tin (Woodsia ilvensis v. hy
perborea), vi h rea n r au n i o i sen (Asplenum trichomanes * viri
de), I< a her a 1 i e sun (Cryptogramme crispa) ja sui ke an hark y
lan (Aspidium lonchitis). Ruusujuuri (Rhodiola rosea), jonka 
jo alhaalla tapasimme, l<asvaa taallakin, kivirikl<oja on 8 lajia 

Kuva 5. Lapin uuvana (Diapensia lapponica) . 

ja 2 muotoa, naista punasinikukl<ainen sin i ri k k o (Saxifraga op
positifolia)· kasvaa viehkeana mattaissa. Tunturin pitkapalko 
(Arabis alpina) ja pienen pieni Lapin l.uhtakaali (Cardamine 
bellidifolia), muutamia harvinaisia kyn s i m o- (Draba) lajeja ja 
huomaamaton, hieno tunturiangelma (Thalictrum alpinum) 
tiHilta viela loytyy. Pahdan alta on meidan kierrettava vasem· 
malle, jotta paasemme l<ohoamaan tunturin laelle, sen loivempaa 
luoteissivua pitkin . Viettavilla rinteilla kasvaa muutamia mustia 
sara-lajeja, m. m. Carex ustulata, atrata ja pieni C. rupestris, 
lisaksi tavataan sangen yleisena pienikukkainen piippo (Lu
zula parviflora) ja harvinainen Kobresia scirpina. Itse tunturin 
laella, joka on siroteltu tayteen pakkasen vaikutuksesta haljenneita 
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kivimohkaleita, kasvaa pieni napamaiden paju (Salix polaris), 
tuskin ol1enkaan maanpinnasta kohoten. Lapin kohokki, sie
likko, tunturiharkki, nelisarmainen suokukka, lapin
vuokko ja alppiruusu, jotka jo alempanakin kasvoivat, rehoit
tavat taallakin. Uusista huomaamme Lapin uuvanan (Diapen
sia lapponica) tiheista mattaista valkeita kuld<iaan kohottavan, 
vahapatoisen pikkuleinikon (Ranunculus pygmaeus) ja isokuk.! 
kaisen j a a I ei n ikon (R. glacialis) aivan korkeimmalla tasaisella 
Ia ella kasvavan'. Suojatummassa notkossa kasvaa sin i I at v a (Po
lemonium coeruleum * campanulatum ), tun t uri I< a IIi o in en (!3rige
ron . uniflorus), tun t uri a rn i k a (Arnica alpina), tun tu ri kiss an
kapala (Antennaria alpina) ja jakkara (Onaphalium supinum). 

Kuva 6. KilpisjMrven IMntinen osa Salmivaaroilta katsottuna. Vasemmalla Kuol
panoivi, keskelllt norjalaiset Moskanatunturit, oikealla Malia. 

Taalla korkealla tuntuu ilma kovin ohuelta, tahtoo hengas
tya helposti. Istumme mielellamme jollekin jakalain (Parmelia 
centrifuga, P. conspersa, P. stygia, useita Oyrophora-lajeja, Lecidea 
geographiga ja cinerea y. m.) peittamalle kivelle ja otamme yleissil
mayksen maisemasta. Jos on kirkas ilma, on nakoala avara. Etualalla 
allamme leviaa Kilpisjarvi laajana, saarettomana: Tuolla kaukana, 
Ala-Kilpisjarven takana siintavat pyoreanmuotoisct vaarat, niita 
on myoskin jonkunmatkaa lanteenpain, mutta lounaassa ovat jo 
tunturit jyrkkia kuin kirkonkatot. Kilpisjarven ., luoteisrannall a> on 
Saanaa matalampi Malla-tunturi (745 m) pyoreine . paineen ja 
lumisilmineen. Sen takaa l<ohoovat vedenjakajan verrattain matalat 
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selanteet, mutta naiden takana on taas jyrkkia tuntureita, ensin 
Moskaset ja pohjoiseen pain Norjan vuonojen tuntureita. Pohjoi
sessa, tassa aivan lahella, 3 1/2 penink. paassa vain, kohoo Haldi
tjol<ko, lappalaisten pyha Halde. Ja sitten aaltomaisia tuntureita 
tunturien takana, loppumattomiin. 

Kaynti naapuritunturille Jehkatshille (980 m) lmnnattaa 
kylla, jos osumme loytamaan harvinaisen sinikukkaisen Lapin 
keulankarjen (Oxytropis lapponica) tahi pienen, sammalen va
risen tuntu·riorhon· (Chamaeorchis alpina). Muuten ei juuri 
uusia kasvilajeja enaa tavata, ne ovat yleensa kaikl<i IOydettaviss~ 

Saanatunturilta. 
Viela olisi lueteltava paljonkin kasvilajeja, toiset ennestaan 

tuttuja etelampaakin, toiset outoja. Ehka vahemman tarkeina si
vuutamme ne. Vaarin olisi kuitenkin tehty, jos jaisi mainitse
matta Lapin tarkein kasvi - poronjakala (Cladonia rangife
rina). Olemme varmaankin kuvitelleet mielessamme, kuinka mah
tavia jakalaniittyja taalla kasvaakaan, mutta pettymys on sitUri! 
Pienia, poron syomia jakalapahasia vain tapaa, sellaisia, joita tus
kin poronjakalaksi tunteekaan. Huonoa poronlaidunmaata on 
tama seutu, johtuen erittainkin siita, etta poroja pidetaan aivan 
liian paljon, enemman kuin laitumet voivat elattaa. 

Retkellamme emme ole voineet olla kiinnittamatta huomio
tamme elaimistoonkin. 

Paitsi kasvullisuudesta, on Lapin elaimisto suuressa maarin 
riippuvainen ilmastosuhteista, esim. siten, etta kovin myohaisina 

·kesina ei lintujen pesimisesta tule mitaan, ne ovat jaaneet pesi
maan etelammas. Kolmaskin tekija, ehka tarl<ein ja ainal<in omi
tuisin on tun t uris o p u 1 in (Myodes lemmus) esiintyminen. 
Sellaisina vuosina, jolloin sopuleita ei ole, ovat naista elavat eHii
met, niinhyvin imettavaiset kuin linnutkin jaaneet pois, matkan
neet muille maille. ,Sopulivuosina" naiUi rohkeita, vihasia, mutta 
erittain hauskoja ja kauniita elaimUi on kaikkialla tavattavissa, 
seuraavina sopulittomina vuosina niiden lukuisat luurangot todis
tavat epauskoisellekin, mita tavattomia rriaaria niita on ollut. 
Samoihin aikoihin sopulien kanssa esiintyy muutamia muitakin 
vahingollisia jyrsijoita, metsamyyria (Arvicola rutilus ja A. ru
focanus) ja naita ahdistaa karp p a (Foetorius erminea). Tuntu
rinrinteella alas rantaan saakka tavataan paastasia (Sorex vul
garis ja S. fodiens). 
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Suuremmista imetUivaisista on .sus i (Canis lupus) jokseen
kin yleinen, n a ali (C. lagopus) ja keh1;1-·(C. vulpes) sangen yleisia. 
Naalin ja ketun eHimanmahdollisuudet riippuvat sopulista. San
gen usein tapaamme jan i k s i a (Lepus . timidus) tun turin rinteilla, 
kayvatpa joslws Iaellakin, jonne,. mytlski-n. hi rv i (Alee$ machlis) 
on , visiittilwrttinsa" jattanyt. A h m a (Oulo luscus) tanne eksyy 
joskus tal vella porojen perassa j~ ka rh u, (Ursu~ . arcios) • kavasee 
myoskin muuraimia syomas~a syy,skesalla, mutta ·ei ~su vakinaise~ti. 

Edullisina vuosina on linnusto aika rikasta, varsinkin yl<si 
lolukuun nahden. MuutoH . aikaan ei kuitenkaan ole erityisempaa 
runsautta huomattavissa,. mutta syyspuoleen, kun poikaset jo ovat 
lentol<ykyisia, on seudussa vill<as ·elama. 

Itse Kilpisjarven rannoilla pesivat k u i k k a (Colymbus arcti
cus) ja kaakkuri (C. lumme), ei kuitenkaan yleisina, seka pik
kukoskelo (Mergus serrator) ja alIi (Harelda hiemalis). Myos
kin muutamia kalalokki- (Larus canus) ja Lapintiira- (Sterna 
macrura) pareja pesii Ruotsin puoleisella rannalla. Pilkkasiivet 
ja m eri tee ret (Oidemia fusca ja nigra) pesivat mieluummin jo
kilaal<sossa etelampana, samoin myoskin met sa han hi (Anser 
arvensis), jota kuitenl<in voi tavata siina missa Kilpisjarvi Kilpis
luspan kautta purkaa vetensa Konkamaenoon. Hetteisilla paikoilla 
pesivat pi en i ku ovi (Numenius phoeopus) ja. l<ivikkorannoilla 
punajalkavikla (Totanus calidris) ja rantasipi (Actitis hypo
leucus). Vaivaiskoivupensaikoissa rannoilla laulelee Lapin sata
kieli, sin i ri n ta (Luscinia suecica) ja samoilla paikoilla pesivat 
myoskin keltavastarakki (Motacilla flava) (sel<a paamuoto e~ta 
M. f. borealis), Lapin sir k k u (Plectrophanes lapponicus) ja 
niittykirvinen (Anthus pratensis). Koivuvyohykkeen huomatta
vimmat linnut ovat uunilintu (Phylloscopus trochilus), rakat
ti ra s tas (Turdus pilaris) ja pun as i i pi r as t as (T. iliacus) seka 
harkapeippo (Fringilla montifringilla). Taalla on . myosl<in u -
pi a is en (Acanthis linaria) koti. K a k i (Cuculus canorus) kul<ah· 
telee taalla pohjoisessa viela elokuussa. Pienien vesilammikoiden 
rannoilla pesii siro v e sip a ask y n en (Phalaropus lobatus). 
Aivan lahelle, metrin paahan paastaa valokuvaajan, antamatta 
itseaan tuossa veden pinnalla kelluen, hairi.ta. Tunturien va
liset, laajat hiekl<akankaat kelpaavat asuinpaikaksi k era j a
(Charadrius moriitellus) ja tunturikurmitsalle, (Ch. apri
carius). Taalla, varsinkin pajupensaikkoseudussa asustaa ri e k
k o (Lagopus alb us) ja rastas-siirtolan ylapuolelle on pout a-
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h auk I< a (Falco aesalon) raken-
tanut pesansa maahan. Varmasti 
se on laskenut saavansa her
kutella rastaanpojilla naiden suu
reksi tultua. Suurelle kivelle orr 
p i e k a n a h a u k k a (Archibu
teo lagopus) koonnut runsaastf 
risuja suureen pesaansa. Tie-
van rinteessa on vaatimattomassa. 
kuopassa 6 hohtavan valkoista 

Kuva 7. Lammikon pinnalla nukkuva munaa .. Se on tun t uri polio rt 

vesip:utskynen (Phalaropus lobatus). (Nyctea scandiaca) pesa. Sopu-
lirikkaina vuosina on tunturipol-

loja erittain runsaasti - muudan lappalaisperhe kokosi parissa 
viikossa 800 munaa yli lOO:sta pesasta - mutta sopulittomina. 
kesina se on kovin harvinainen. Pienten jarvien ja niista lahtevien 
purojen rannoilla asustavat pie n i ki 1 j u han hi (Anser erythropus),. 
alii, tunturisotka (Fuligula marila) ja tunturiraiska. 
(Lestris longicauda). Viimeksimainittu pyydystaa taitavasti sopu- · 
leja, eika kaloja, vaikka onkin lokin sukua. 

Jyrkan pahdan kallioldelekkeelta lahtee jo kaukaa nopealen
toinen, suurehko petolintu lentoon. Tun turih au kaks i' (FalcO' 
gyrfalco) se tunnetaan, pesa on siina pystysuorassa kallionsei
nassa 20 m alhaalta ja 30 m ylhaalta pain, luopaasematto
massa paikassa. Vahan kauvempana, toisella kallioseinan hyl
lylla on isokoskelo (Mergus merganser) pesassaan, valkoinen 
rinta hohtaa kauas. Harvinaisuutena voi taalla tavata aran s e
p e l r as t a an (Turdus -torquatus). 

Tun turin laella asustavat k i i run a (Lagopus mutus), joka 
kauhealla aa nellaan saikyttaa ensikertalaista, ja p u I m u n en (Plec-
rophanes nivalis), vanha · tuttu talvimatkoiltaan et~l assa, mutta. 

taalla nyt vallan uudessa paaltapain mustass·a kesapuvussaan hieman 
oudon nakoisena visertelee. Kivitasku (Saxicola oenanthe)heiluttaa 
pyrstoaan l<iveiHi ja toisella istuu tun t u ril ei v o (Otocorys alpestris). 

Kaarmeko siella? Ei, sisilisko (Lacerta vivipara) vain. 
Kaarmeita ei taalla ole. Sammakoita on vain yl<si laji, t a v a lli 
nen sammakko (Rana temporaria). 

Taidat oUa, hyva mntl<eitoverini jo vasynyt tahan· tunturiret
keilyyn. Sopiipa meidan siis kulkea tuosta n i e r i ii-(Salmo a/pi
nus) rikkaan Galgojarven ohi porotielle, sielta on helppo paasy 
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takaisin taloon. Jos onni on hyva, on Salm saanut pyydystetyksi 
Kilpisjarvesta tam m u k o it a (Salmo eriox), h a r r e j a (Thymallus 
-vulgaris), siikoja (Coregonus lavaretus) tahi jonkun hauen 
·(Esox lucius). N i e ria it a (Salmo alpin us) ei Kilpisjarvessa ole 
eritHiin runsaasti. Jarven kuudes lmlalaji on I< i i s '' i (Acerina cer
nua), joka syksyisin syo kalanmatia. Jarven l<alat ovat hyvin liha
via ja kauniita, merkl<i siita, ettei niilla ole ruuasta puutetta. Vesi-

Kuva 8. Hautova ker~J::!kurmits a (Charadrius morinellus). 

per hot (Trichoptera) ja piklmayriaiset on niiden paaasiallisin 
-ravinto. 

Hyonteisista viela hiukan. Lajirikkaus . ei ole suuri, mutta 
·sen sijaan on muutamain yl<silorikkaus sitii huomattavampi. Pa
hasti hairitsevat kesailoa miljardit vere.nhimoiset sa ask e t (Culex) 
ja myohemmin kesalla on varsinkin kosl<ipaikoissa tavattomasti 
·vesiperhosia. K ova k u or i a is i akin (Oaurodytes Vasastjerni, 
·Oyrinus opacus, Thanatophilus lapponicus y. m.) on verrattain 
·vahan,· mutta kauniilla, Himpoisella sHalla tapaa tunturinrin
teilla useita kauniita paivaperhosia suvuista Erebia, Colias ja 
Argvnnis seka muutamia ldmalaislajeja (Bombus lapponicus ja 
pratorum?). Porojen vaivaajana on suuri sa ivartaja Hypoderma 
iarandi huomattava. 
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Kuva 9. Kiiruna (Lagopus mutus) lumella. 

Ahtaissa puitteissa olemme tassa koettaneet saada jonkun
laisen kuvan luonnosta Kilpisjarven karuilla rannoilla. Mutta 
paremman ja taydellisemman voi saada se, jolla on tilaisuus 
tanne itse matkustaa ja omin silmin nahda, etta Kilpisjarvi todel
lakin · on paratiisi, kultakaivos luonnontutkijalle. 

[Valolmvat Georg E. F. Schu/z'in (Berlin-Fridenau) ja kirjoittajan ottamia.] 

Kasvullisuudesta · eriHissa Loui1ais-Suomen pikkujar
vessa ja sen rannoilla. 

K. Linkola. 

(Jatkoa) 

Tarkastelemme saravyon kasveja. Paakasvina on Carex ro
strata; (9) 1, joka kasvaa yhtenaisena peitteena, mutta ei niin tihe
assa, etteivat muutkin tilaa saisi. Tassa vyossa tapaammekin kas-

1) Numerot sulkujen sisMlUl viittaavat Prof. J. P. N orrli n in kymmenas
teikkoon tiheyssuhteiden ilmaisemiseksi kasvitopografisissa kuvaukslssa: 

Muita kasveja j~okossa ei ollenkaan tal hyvin vMh:ln (1-4) 10 } Peitt:lviM 
Muita kasveja Joukossa (4-6) . . . . . . . · • 9 kasveja 

• ,, 11 (6-7.5) • . o o • • • o 8 
Kasvien v:!IHl 2.5- 15 em. (1 tuuma- 0.5 jalkaa) 7 } Runsa ita 

15- 45 ,, (0.5-1.5 jalk.) . . . • . 6 kasveja 
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veja, jotka saaN·nollisesti · ja osapuilleen maaratyn tiheassa esiinty
vat valtalmsvin seuralaisina. Sellaisia ovat ensi sijassa seuraavat 
nelja, joiden tiheys on ·eri paikoilla rantaa tehtyjen muistiinpa
nojen mukaan hammas.tyttavan konstantti: 

Comarum palustre (5 +) Lythrum salicaria (5) 
Equisetum fluv. f. limosum (5 +) Lysimnchia thyrs. (5) 

kaikl<i enimmakseen martoja ja ainoastaan jotkut Lythrumit sarai
kon yli paansa pistavia. Equisetum'in saannollinen esiintyminen, 
myosl<in silloin lmn kortevyota ruovoston ja saraikon valilla ei 
ole, tuntuu omituiselta. Olisikohan myoskin kortteikon nykyisin 
puuttuessa jatteena entisesta? Muut saravyon siemenkasvit ovat 
harvassa kasvavia. Taplittain on Carex pseudocyperus melko run
sas jarvireunalla (5), mutta tavallisesti on sita harvemmassa (3-2). 
Muita tavataan: 

Alisma (3-2), (pieni) Epilobium pal. (3) Bidens tripart. (1) 

ja etenl<in syvemmalla pienilehtinen, aina sterilij Nymphaea (2), 
joka rantapuolella kuivana aikana jaa maalle. Joskus nakee seu
raavia: 

Calla 
Menyanthes 
Peucedanum pal. 

ja aivan harvoin: 

Hippuris 
Carex canesc. 

Carex filif. 
Phragmites (yksit. korsia) 

Calamagr. stricta 
Iris pseudac. (2 paik.) 

Spargan. ramosum (1 paik.) Typha Int. (1 paik.) 
minim. ( , ) 

Pdhjalla, vain irroitturreena pinnassa · nayttaytyen, kasva·a runsaasti 

sammalta, Amblystegium fluitans ja A. giganteum, edellista eten
kin syvemmalla. Lemna trisulca'n loytaa joskus taallakin. Pin
nassa kelluu Utricularia minor (3) ja silloin talloin U. vulgaris. 
Lemna_ minor ja maassamme harvinainen L. polyrrhiza uisken-

Kasvien vl:IIHI 45- !:JO em 
90-180 

., 180- 450 " 
• 450-900 • 

yli 900 • 

(1.5- 3 jalk.). 
(S -6 , ). 
(6 - 15 • ) . 
(15-30 • ) . 
( yli 30 " ) . 

SitMpaitsi yksityisHI yksii{)IU1. 

5 
} Siroiteltuja 

4 kasveja 
3 

2 } Niukkoja 
1 kasveja 
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televat sekaisin. Muuten on pinnassa ja kasviosilla runsaasti 
levalimakkoa, Zygnemaceae, Desmidiaceae, Oedogoniaceae, Dia
tomaceae y. m. Parista paikasta otetuissa naytteissa oli rihma
levista hedelmalla ollen maarattavissa Spirogyra longata, Sp. te
nuissima, Sp. jugalis, Mougeotia laetevirens, M. qvadrata ja Bul
bochaete rectangularis. Tolypothrix' tenuis-tupsuja tapasin poh
joisrannalla. - Vyon rantareunaa lahetessa tulee seuraavasta kas
v.ustosta kasveja jonkun verran joukkoon: 

Agrostis canina 
Oalium pal. 

Ranunc. flamm. 
Cardamine prat. 

Caltha 

Aivan Carex rosrata'n maareunalla on Carex vesicaria'a noin 
1- 1,5 m leveydelta suunnilleen kolmanneksi osaksi, usein 
vahemman, laheisen sukulaisensa seassa. Sen vaaleanvihrean va
rin vaikutuksesta nayttaa usein silta, kuin muodostuisi erityinen 
uusi saravyo Carex rostrata-kasvuston ulkopuolelle. 

Saraikkovyohyl<etta seuraa uusi vyo. Missa maan laatu ja kos
teussuhteet sallivat on Carex'in maapuolella kasvusto, jota paa
kasvinsa mukaan kutsumme Agrostis canina-vyoksi. Ikava kylla 
tulin jarvelle vasta heinanteon jalkeen, joten minulla ei ole tilaisuutta 
miUian tarkkoja kuvauksia taman vyohykl<een lmsvullisuudesta an
tamaan. Samasta syysta katsoin parhaaksi jattaa jo niitetyt kas
vustpt kartalle merkitsematta, koska en mielestani kylliksi luotet
tavia havaintoja ilman suurempaa vaivaa olisi voinut tehda. Edel
li siin voihin verrattuna on tama kasvusto alaltaan vahainen, 
kapeina niittyvoina se rantoja siella taalla reunaa, harvoin mainit
tavammal<si leviten. Vesi nousee korkeintaan l<evat- ja syystul
vain aikana tanne asti, joten siella voi viihtya hiukan ki.livemman
kin maan l<asveja. 

Eraalla pienemmalla alueella (25x20 m 2) kaakkoispoukaman 
peralla oli heina viela jalella ja sielta olen merkinnyt seuraavaa. 
Paakasveina ovat Agrostis canina ja Carex Ooudenoughii, edelli
.nen vain jonkun verran valtavampi. Sammalkasvullisuus melko 
runsas, melkein yhtenainen. Amblystegium giganteum muodos
taa paaosan, joukossa tapaa myos A. Kneiffii'n ja Bryum sp. 
Siemenkasveja on valtakasvien lisaksi: 

Oalium pal. (6) 
Comarum (5) 

Calla (5- 4) 
Lycopus eur. (4) 
Lysim. thyrs. (4) 

Cardamine prat. (4) 
Calamagr. stricta (4) 
Lythrum (3) 
Scutellaria gal. (3) 

Carex ves. (3) 

Erioph. pol. (:1) 
Pedicularis (3) 
Epilob. pal. (3) 
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Muita vahassa maarin: 

Al!ra caespit. 
Carex rostr. 
Euphrasia brev. 
Oalium ulig. 
Juncus jitij. 

Leontodon auct. 
Luzu/a multif/. 
Mentha arv. 
Odontites rubra 
Peuced. pal. 

Ranunc. f/amm. 
Sagina procumb. 
Vida cracca 
Viola pal. 

vielapa aivan satunnaisesti laheiselta heinapellolta tulleena pari ex. 
Phleum'ia ja Trifolium hybridum'ia. Muualta, jo niitetyilUil<in 
kohdilta tehtyjen · havaintojen mukaan on ylHi oleva kasvullisuus
lwvaus yleisestikin otettuna paapiirteiltaan oil{ea, kolw joukko sa
tunnaisia poisluettuna. Ta~toisin sentaan mainita, etta Carex 
Ooodenoughii harvoin naytti olevan noin valtava, Calla'n ja Co
marum'in r~nsaus tavallisesti oli vahaisempi, ]uncus filiformis ja 
Viola palustris ovat usein runsaanpuoleiset (5- 4) ja Calama· 
grostis stricta esiintyy joskus taplittain. tiheassakin (6). Edellisessa 
mainittujen vahavaltaisten lisaksi tulee muualta Potentilla anse
rina ja Menyanthes, puron niskasta myos Carex aquatilis. Muu
tamalla paikalla oli nuoria Alnus glutinosa'n taimia. 

Agrostis-vyota nayttaa Aera caespitbsa-niitty seuraavan, kui
tenkin vain harvoissa paikoissa. Kaksi tarkeaa tekijaa ovat siihen 
syypaat. Suotumistapahtuma, josta myohemmin tulee puhe, ei 
kehitysta us inkaan nain pitkalle Iaske, ja jos se sinne asti ~htisi
kin, estaa sen maatumisen kintercilla seuraava maanviljelija. Kas
vullisuus lauhaniityilla jai, viilmtteen lakaistua l<ail{ki puhtaaksi, 
tutkimatta. 

Agro~tis ja Aera ]{asvavat vain saravyon maapuolella. Kun 
tata lmsvustoa ei ole, puuttuvat neldn. Tama tapahtuu rannoilla, 
joilla alavata ei loydy !min nimeksi, jolloinka Carex rostrata usein 
ei saa sopivaa asuma-alaa. Sen viihtymista estaa paaasiassa kaksi 
seikkaa, vedeq liiallinen syvyys rantaayraalla ja kova pohjan laatu. 
Edellista sattuu vaan parissa lwlmessa pail<assa matalain lmllioi
den alla, jolloin Lysimachia vulgaris, )ota en muualla lwhdannut, 
nayttaytyy rantakasvina. Nahtavastikin edellisen tekijan kanssa kar
koittaa pohjan kovuus saran pienemmalla valilla it~iisen sivustan 
metsttrannalta. Ruovokon rantapuolella on taalla vesirajaan vain noin 
1- 1 1j 2 m. Carex rostrata'a kasvaa ainoastaar:t harvassa (6- 5), 
seuralaisina: 

Lysim. thyrs. (6) 
Bidens trip. (fl) J 

Alisma (4) 

Comarum (joku) 
Lythrum · ., 
Equisetum , 

Sparg. simplex (joku) 
Carex pseudoc. 
0/yceria fl. 
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Rannempana veden ayraalla ja osaksi maalla on paitsi useita 
edellisia: 

Heleoch. eupal. 
Juncus fi/if. 

bufon. 

A/opec. fulvus 
Ranunc. flamm. 
Oalium pal. 

Polygonum minus 
Ju_ncus congl. (2 m~tllsUI). 

Puita, tervaleppaa ja koivua, kasvaa jo metrin paassa vesi
rajasta kohonevalla rantapengermalla. - Samanlaatuisella paikalla 
on saaren rannassa pieni puhdas Calla-kasvusto. 

Melko pitkalla valilla, noin 1/ 2 km, puuttuu saraikko pohjois
rannan keskiseuduilla, jossa nahtavastikin kovempi maanlaatu (sa
vihiekkaa) ja rannan laitumena olo yhdessa estavat sen kasvua. 
Kasvullisuus on taalla hyvin paljon jarven muiden rantojen kasvi
peitteesta poikkeavaa ja IOytyykin taalla koko joukko kasveja, joita 
ei muualla tavata. Kortteikon rantapuolella on rannansuuntaisina 
Iaguneina matalaa, aukeaa vetta 3- 8 m levealti. Tal:i1la kasvoi: 

Nymphcen 
Nuphar 
Potam. perf. (hiuk.) 

Sparg. simplex 
natans 

A/ism a 

Potamog. pus. 
Elatine triandra 
Lemna tris. (vlth.) 

Eraassa paikassa on muutamia m2:ja laaja puhdaskasvusto 
pieninta satkinlajiamme, Batrachium confervoides. Pinnalla kelluu 
Lemnoja ja levaa. Matalammassa vedessa (0- ·15 em) on useim
miten Heleocharis eupaluster tarkein (7 - 6), Juncus bufonius, 
pieni ja vedenalainen, on myos runsas (7 - 6), samoin Alisma (6) 
ja Olyceria fluitans (5). Muita olen merkinnyt: 

Agrostis alba Comarum 
Bidens cern. (vlth. ) Oalium pal. 

tnp. Juncus alp. 
Calla (joku) supinus 
Caltha Lycopus (joku) 
Carex Good. (joks. runs.)Lythrum 

rostr. Lysim. th. 

Peptis portula 
Polyg. hydrop. 

minus 
Ranunc. flamm. 
Sparg. minim. (1 paik.) 

simplex 
Triglochin pal. 

Limaa kelluu runsaasti pinnalla ja on myos kaikkiin kasviosiin 
kiinnittyneena. Sinilevat muodostavat siita huomattavan osan: Cylin
drospermum sp., Rivularia natans, Hapalosiphon pumilus y. m. 

Maarannalla on taalla 4- 9 m levealti vesirajasta ylenevaa, 
kovaksi polettua laidunrantaa, jota tihea tervalepikko maapuolella 
reunaa. Pari kolme metria levealti on vesirajan aarella edellista 
matalan veden kasvullisuutta muistuttava peite. Se on . kuitenkin 
hyvin epatasainen kokoumukseltaan ja karjan sotkema. En tahd.o 
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vasyttaa lukijaa siita kertomalla, mainitsen vaan kasvit, joita en 
viela muualta jarven rannoilta ole luetellut. Ne ovat Batrachium 
confervoides mf. terrestris (5 ex.), Carex Oederi, Nasturtium pa
lustre, Poa annua ja Veronica scutellata. Ylempana rannasta kas
vullisuus muuttuu. Taalla ovat Agrostis canina, Potentilla an
serina, Trifolium repens ja Viola palustris melkein tasavakisia. 
- Pienempi alue Heleocharis-rantaa loytyy myos jarven keski
osan etelarannalla. Carex rostrata'a on taalla sentaan viljalti. Spar
ganium'it, S. simplex ja S. ramosum, ovat tavallista runsaampia. 

Taydellisyyden vuoh:si on viela vesikasvullisuudesta lyhyesti 
mainittava jarvesta lahtevan puron niskan kasvit. Kolmisen vuotta 
sitten oja perkattiin noin 1 1/'l. m leveaksi, mutta on nyttemmin 
taas kasvullisuuden vallassa. Ojaa eniten taytUivina kasvavat 
Alisma, Sparganium· simplex ja Olyceria fluitans. Muista vaha
valtaisemmista mainitsen vaan Potamogeton gramineuksen ja Calli
triche vernaliksen, joita en itse jarvessa tavannut. Taalta olen 
myos talteen ottanut tuon makean veden vihreista rihmalevista 
ken ties sirotekoisimman, Draparnaldia glomerata'n, jonka limahyy
telOa kellui hitaasti virtaavassa purossa. 

Taisteluvyohykkeet jarven eri kasvustojen valilla ovat yleensa 
hyvin kapeat. Keskijarven kasveja ei ruovon seassa kosl<aan kasva, 
ja melkein iivana kulkee ruovokon ja kortteikonkin raja. Joskus 
kasvaa ruokoa kortteikossa, mutta silloinkin ryhmana tarkoin eril
laan. Raja kortteikon ja saraikon valilla on myos ylimalkaan hy
vin selva, varsinaista sekaisin l<asyua nakee vain korkeintaan met
rin leveydella. Ei kuitenkaan aina. Muutamin paikoin on taistelu
alue leve&mpi. Laajin on tallainen ala jarvessa loytyvan saaren ja 
mantereen valisen salmen etelaosassa. Salmessa on maatumi
nen veden mataluuden takia jo kauan ollut eril<oisen nopea, ja 
onkin salmi paraikaa umpeen kasvamassa. Saralla on taalla sellai
nen kiire kortteikkoon, etta se lavealti tuppaa joukkoon, ennenkuin 
entinen · isanta tielta ehtii. Mol em mat kasvavat ne ainal<in 50 m 
levealla alalia tasavakisina sekaisin, kumpikin tosin oman kasvus
tonsa reunaa kohti voimistuen. Kortteen seurassa pitl<aksi veny
nytta Carex'ia seuraavat tanne muutkin saravyon kasvit: 

Amblystegium'it Lysim. thyrs. (4) Alisma (3) 
Comarum (5+) Gal. pal. (3) . ·Peucedanum (2) 
Lythrum (5) Calla (3) 

Laikuittain kasvaa: 
Calamagr. strieta (6) Carex pseudoc. (5) Menyanthes (5) 
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Kolme pienta, 60- 70 em korkeaa Salix ciite'rea'n tainta 
kohtasin. -- Ruovikkoonkin koettaa sara ehtia, jos heti saraikon 
j ar~ipuolell~ kasvava ruoko ei 'a joissa ymmarra tielta vaistya. Eraalla 
kohtaa ·saaren etelarannalla kasvaa niita molempia pienemmalla 
alalia sekaisin, Carex pitkalehtisena varjomuotona. valoa kohti lm
rotellen. Ruovokko on luonnollisesti harvahkoa. Seuralaisensa, 
muut paitsi Amblystegium'in, on sara jattanyt rannemma. - Maa-

. rann~n kasvustoista ei muistiinpanoja lOydy. Agrostis-selmista sa
raniittya kylla huomasin monessa paikassa. 

Palaamme viela hetkiseksi jarven eri kasvustoihin ja ajatte
lemme niiden johdolla maatumistapahtuman kulkua. · Jarven en
tista kasvullisuutta koskettelemme siina lomassa. Keskella jarvea 
oli meilla silkan veden kasvullisuus, jossa vedenalaiset pohjakas
vit yhdessa kaikenlaisten pikkuelimistojen lmnssa ahkerasti synnyt
tavat pehmeata mutaa jarven pohjalle, madalluttaen sita alituisesti. 
Kuolleet l<asviosat, rantavyohykkeista uiskentelevat jaannokset, pik
kuelainten ulostukset, kemialliset sakkaumat j. n. e. muodostavat 
sinne tuon ,pohjattoman" liejukon, johon seivasta voi mielin maa
rin tyontaa vastusta tapaamatta. Sinne jaavat talteen pilalle Ia
homatta l<aikenlaatuiset kovemmat kasviosat, hedelmat ja sieme
net ja siella varmaankin syvalla mudassa loytyvat lmsvipalaeonto
logiset todistuskappaleet entisesta suolaisen veden kasvullisuudesta, 
jol<a luonnollisesti oli melko 1ai11a toinen kuin nykyaan. Matalien 
merenlahtiemme kasvullisuus murtovesilajeineen oli silloin tietysti 
vallalla. Suurin osa sellaisille vesi ll e ominaisia lajeja on havinnyt 
veden makua muuttaessa, mutta joitakuita harvemmin mal<eassa 
vedessii loytyvia on viela jalell a. Sellaisina jatteina voinee 
nimittain, useiden tohtori H. Lindberg'in ldrjoitusten mu
kaan, pitaa seuraavia Jarvessa tapaamiani lajeja: Lemna 
trisulca, Callitriche auctumnalis ja Batrachium confervoides. 
Hyvin luultavasti on myos Ceratophyllum demersum, jota lahei- · 
sessa Lampistraskissa viela runsaasti kasvaa, (mahdollisesti myos 
Graggboletraskissa, josta en sita lmitenkaan ole etsinyt), viela ma
kean veden ail<ana IOytynyt, vaikka on veden madaltuessa ja Chara 
fragiliksen lisaantyessa havinnyt. - Jarven aul<eassa osassa syn
tyneen mudan paalle tunkee joka taholta ruovokko, edeten vuo
sittain pienen matkan rannasta ulospain. Ruovon juurakoiden 
aile jaavat taydelliselta matanemiselta suojaan kaikki mudan aar
teet, peittyen lopulta paksunkin, kuolleiden ruoko-osien muodosta
man turpeen aile. Ruovon juurakot sitovat pohjan niin kiinteaksi, 
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etta k o rt e vuorostaan kyken.ee edellisten kerrostumain paalle l<as-
vamaano Se muodostaa uuden l<erroksen, joka madaltaa vetta ja 
tel<ee pohjan niin lujaksi, etta siiUi. kasin hyvin voi airolla venetta 
lykata. Viela· paremmin kay tama painsa Carex rostraia'n tay
denHiessa edeltajiensa tyota. Saravyossa on vesi jo niin matalaa 
ja pohja niin vakavaa, etta vaaratta voi vedessa kahlata, perustan 
tosin syvempana lwvastikin hyllyessa. Saraturpeen nuorin osa nou:-
see maapuolella vedesta ja silloin ilmestyy Agrostis ca~ina-kasvusto 
neljatta turvelajia synnyttamaan. Taalla voivat jo useat pajulajit 
viihtya ja voi niin syntya pajuniitty. Usein syrjayttaa kuitenkin 
Agrostiksen Aera Crespitosa-niitty, joka, jos l<aunis sarjamme 
saisi rauhassa kehittya ja siihen paattyisi, tayttaisi entisen jarven 
paikan, lukuunottamatta keskustaa, joka ojittamatta vesisailiona 
kauvan sailyisi. Pensaat ja puut niitylle kuitenkin pian rientaisi
vat ja syntyisi siis metsaa. Ihminen estaa nykyisin tallaisten otak
sumien toteutumisen, mutta luonn~ssakin loytyy voima, joka suu
rella ponnella pyrkii kehitysta uusille urille l<aanUimaan, usein jo 
ennen lmin kasvullisuus on lmil<kia asken kuvattuja sarjoja lapi
kaynyt. Tarkoitan suotumista. 

Edellisessa olen tahallani karttanut puhumasta rahl<asam
m a I est a ja sen aikaansaamista kasvullisuuden muutoksista muu
tamilla rannan kasvivyohykk~illa. Kasiteltavanamme olevan. jar
ven rantoja kierrellessaan nakee siella taalJa Carex- ja Agrostis
voilla kohtia, jonne Sphagnum on ilmestynyt korvaamaan Am
blystegium'eja. Se ilmaantuu pienina, vahitellen suurenevina, laik
kuina tavallisesti ylempaan saravyohon, mutta myos rolliniitylle. 
Ajoittain, kuten esim. viime elokuussa, se joutuu saravyolla ve
dessa kasvamaan. Kaikkein nuorimmilla laikilla on l<asvullisuus 
selJaisenaan jalella, muuta muutosta on tusl<in huomattavissa, kuin 
minl<a rahkasammalen ilmestyminen sinansa. aikaansaa, ruskosam
malten puutetta · lukuun ottamatta. Mnium cinclidioides kasvaa 
usein Sphagnum'in joukossa yksittain. Hiul<an vanhemmilla ja 
Jaajemmilla lailmilla on jo jonkun verran muutol<sia nahtavissa. 
Eraalta sellaiselta paikalta (200m2) saarisalmen kaaklwisran nalla, 
saravyon maareunassa, olen merkinnyt: Nyt vedessa allen hyllyva 
sammalpeite Sphagnum squarrosum'in (runs. c . .fr.) ja S. teres' in 1 

muodostama; Carex rostrata on valtakasvina joulwssa, muut ovat: 

1 Kirjoituksessa mafnitut Sphagnum'1t on tohtori H. LIndberg hyvM n
tahtoisesti m~Hirl1nnyt. 

' o 

: !-
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Equisetum (6) 

Comarum (5+) 
Oalium pal. (5) 

Menyanthes (5) 
Calla (5) 
Lythrum (3) 

Lysim. thyrs. (3) 

Carex canesc. (3) 
, irrigua (3) 

Huomaa Carex irriguan ilmestyminen I Agrostis-·niitylla synty
neelle tai maatumisen kautta saravyosta sille kohonneelle rahl<a
paikalle . ilmaantuu enemman suokasveja. Tarkein naista on kar
palo, Vaccinium oxycoccus. Koillispohjukassa tein muistiinpanot 
eraalta Sphagnum teres-tap! alta . (30 m2) sara- ja Agrostis-voiden ra
jalta, jossa molemmat valtakasvit olivat sekaisin. Karp a 1 o oli 
Hirkein siemenkasveista ja tiheassa, muita oli: 

Carex rostr. (6) Agrostis can. (5) Calla (pari ex) 
Erioph. polys/. (6) Epilob. pal. (5) Scutellaria , 
Viola pal. (6) Oalium pal. (5) Pedicularis • II 

Comarum (5+) Peuced pal. (3) 

ja joitain aivan pienia koi v u n, tervalepan ja Salix phylicifolia'n 
taimia. Tallaisten karpalolaikkujen yhtymisesta syntyy laveampaa
kin karpaloniittya, kuten saarisalmen mantererannalla. Taalla oli 
kuitenk1n keritty ojittaa melkein koko karpaloa kasvava Agrostis
niitty, ja sarkojen ylemmissa pais sa oli huono ruis kuhilailla. Kas
vullisuuskuvauksen jatin tekematta, olen vaan merkinnyt etta n i it
tyvilla myos taalla oli runsas. Sphagnum'it olivat S. teres, S. 
squarrosum ja S. amblyphyllum. 

Koillispohjukan kaakkoisrannalla on jonkunlaista heikosti sois
tunutta, laitumena . olevaa sara- Agrostis-vyota pitkin maarantaa. 
Sphagnum'eja on taalla samat kolme kuin ylla, pienia ja matalia 
ja vain tupsuina siella taalla, samoin Amblystegium giganteum . 
. Mnium cinclidioides on runsas ja taalla on otettu myos Mn. af
fine f integrifolium ja joku marto Bryum. Siemenkasvipeite kar
jan syomaa ja · kiusallista kuvata. Parissa paikassa oli rahkasam-
rnalen matkassa l< a r p a I o ja Drosera rotundifolia. Yhdessa koh
taa kasvoi niukalti Aspidium thelypteris'ta. Se on Hihan ilmesty
nyt laheiselta omituisesti vettyneelta Carex rostrata-vyon ranta
reunalta, jossa maa on pienella alalia aivan vetista ja kovasti hyl
lyvaa, ja jossa silla nakyy mieluisa kasvupaikkansa olevan. 

Ylla olevat ovat esimerkkeja nuorimmista Sphagnum-pail<oista, 
joidenka tapaisia eri rannoilla paikotellen loytyy. Jarven luoteis
nurkassa on ainoa vanhempi, varsinainen suo. Se ·on varmaan
kin syntynyt jarven maatumiskerrosten paalle ja leviaa yha jarvelle 
.etenevan saravyon mukana. Suurin osa on jo kiinteapohjaista, 
siella taalla tervaleppamatttUHi l<asvavaa. lkava kylla olivat leh-
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mat taalla tehneet pahojaan, tallaamalla suon pintaa ja syomaiUi 
vahaisen heinan, joten harmistuneena jatin kasvullisuuskuvaukset 
sikseen, paha kylla, kuten nyt tata kirjoittaessani selvasti tunnen. 
Eraalta pienemmalta alueelta Ioytyy kuitenkin papereissani kasvul
lisuudesta hiukan merkittyna. Sammalpeitteen muodostajia olivat': 
Sphagnum teres. S. amblyphyllum, Aulacomnium palustre~ Pa
ludella squarrosa ja Hypnum trichoides. Sammalta vailla olevia 
hohtia loytyi. Siemenkasveja kasvoi: 

Agrostis can. 
Carex catiesc. 

irrig. 
limos a 

Com arum 
Drosera inferm. 

longij. 
rotund. 

Equiset. 
Rhynchospora alba 
Vaccin. oxyc. 

Empetrum'ia muutamill~ mattailla. Suon laajuutta en tullut mitan
neeksi, muistelen sita noin tynnyrinalan suuruiseksi. Rannem
pana, aivan Carex-rostrata-vyon laidassa on jo hiukkasen hylly
vaa nevaa, josta eraan kohdan kasvipeite seuraava: Sphagnum 
amblyphyllum'ia paaosa sammalverhosta, joukossa S. teres: Sie-
menkasveja: 

Carex rosfr. (6) 
Erioph. polyst. (6) 
Menyanthes (6) 

Drosera interm. (6) 
Agrostis ~an. (5) 
Comarum (5) 

Drosera rot. (5) 
Long. (4) 

Parilta paikalta saravyossa, jossa (nyt aivan vetinen) rahka jar
velle pain leviaa; loytyy muistiinpanot. ·Yksi niista, 20 X 10 m Jaa-

0 ja laikku saraikon rantareunasta pitkakaisesti ulospain, on Sphag
num squarrosum'in ja S. teres'in ja vahassa maarassa S. obtu
sum'in muodostama. Sammalpeite ei aivan yhtenaista. Ulompana 
kasvaa myos Ambl. giganteum. P.utkilokasveista oli Eriophorum 
pol. tihein (7). seuraavia lisaksi: 

Agrostis can. (6) 
Drosera interm. (6) 
Carex rostr. (5) 
Comarum (5} 

Ulric. minor (:3) 
Drosera rot. (3) 

,, long. 
Carex irrig. (3) 

Carex canesc. (3) 
Calla (3) ' 
Lythrum (3) 

sitapaitsi Malaxis paludosa'a tusina kpl. ryhmassa. Vaccinium 
oxycoccus ja Triglochin palustre ovat ilmaantuneet maareunalle. 
Toiselta melko laajalta suotumalta on pienempi 

0 

alue kuvattu. Sam
malet olivat Sphagnum squarrosum, S. teres, S. amblyphyllum 
(c. fr.) ja S. riparium ja joukossa yksitellen Mnium cinclidioides. 
Carex rostrata'a kasvaa paakasvina. Muita on: 
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Agrostis can. (6) 
Com arum (-5+) 
Calla (5) 
Peucedanum (5) 
Drosera rot. (5) 

Lysim. thyrs. (4) 
Carex irrig. ( 4) 
Erioph. pol. (4) 

Drosera int. (4) 

Menyanthes (4) 
Equisetum (3) 
Gal. pal. (3) 

, trifidum (1 ex.) 

5 pienta Salix phylicifolia-tainta ja puoli m korkean Betula odo
rata-vesan loysin myos. 

Jos edelHi olevan nojalla tahtoisi antaa jonkunlaisen yleiskti
van suon muodostumisen alusta, sellaisena kuin se Mustfinntdis
kin rantamilla on nahtavis~a, kuuluisi se kai aivan lyhyesti 
sanottuna jotenkin seuraavaan tapaan. Maarantakasvustoihin, 
tavallisesti saravyolle, ilmestyy pienia rahkasammaltaplia, jotka 
vahitellen laajeten edestaan karkoittavat entiset sammalet. Nii
den muodostajina ovat Sphagnf:lm squarrosum ja S. teres, 
tavalliscsti yhdessa. Mnium cinclidioides ilmaantuu kohta 
perassa. Alussa ei mitaan erikoisia rriuutoksia siemenkasvi-
peitteessa nae, mutta pian tulee rahkasammalen jalessa sen 
tavallisia seuralaisia. Carex irrigua, Drosera't, n i itt y vi II a ja 
joskus Malaxis paludosa nayttaytyvat. Calla ja Menyanthes ovat 
usein jokseenkin runsaat. Rahkapaikan jouduttua kuivemmalle, 
ilmestyy Sphagnum amblyphyllum kahden entisen joukkoon, joista 
S. squarrosum jo huonommin viihtyy. · Karpalo kurottaa samalla 
suikertavat vartensa rahkasammalta kietomaan ja n i itt y vi 11 a li
saantyy. Pitemmalle joutunutta kehitysta on vain yhdessa pai
kassa huomattavissa. Siella nayttaa rahkasammal vaistyvan mui
den sammalten (Paludella, Hypnum trichoides) tielta ja voinee tar-· 
koitus olla synnyttaa jonkunlaista lettoa. Carex limosa ja Rhyn
chospora aiba ovat tanne tiensa osanneet. 

Olisi ollut erittain hauskaa tavata jarven rannoilla pitemmalle 
kehittyneita soita, mutta olosuhteiden pakosta taytyi siita huvista 
luopua. Edellisessa mainittujen kuvaustt=ih perustalla voisi kenties 
joku asiantuntija arvailuihin jarven ti.tlevista vaiheista, luon
non tilassa kehittyvaksi olettaen, ryhtya. Turvallisinta on sentaan 
sellaisesta . kieltaytya. Varmaa vaan on, etta luonto pyrkii suoksi 
Iuomaan ahkeran maaduttamistyon valloittamaa aluetta ja sen paa
tyttya olisi Mustfinntras·kin sijalla siis jonkunlainen suomuodostuma. 
Luontoa voimakkaampi on kuitenkin ihminen, joka jo nyt ~oettaa, 
minka kerkiaa, hyotya maatumisesta ja estaa soistumista. Koko 
jarven Uiytyttya han tietysti ojittamisella pitaa maan· kuivana, ja 
viljapeltonsa ja niittynsa lainehtivat entisen jarven sijalla. Luon-
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nollisesti on kehitys silloin kulkenut meidan oloissamme ainakin 
toistaiseksi onnellisinta suuntaansa, silla ·hyodyllisempiahan vilja
vainiot ovat kuin koyhat suomaat tai huonot vetiset metsat. 
Talla tietoisuude·Ha kaytannollin.en maanviljelija lohduttaa kauniin 
jarven menettamisesta haikeaa mieltaan. Kasvikerailijoita rauhoit
takoon tietb, etta melkein kaikkia jarven ,parhaista" loytyy jos
sain naapurijarvista, joille elamanikaa on pitemmalti suotu. 

Yliopistomme hyonteistieteellisen m~seon synty, kehi
tys, nykyinen tila ja tulevaisuuden toiveet. 

John Sahlberg. 

(Jatk. ed. n:oon) 

Lahes kolme vuotta kului nyt, ennenkuin tiede taas alkoi 
kohota Turun raunioiden tuhasta; mutta heti kun valistuksen ahjo 
oli siirretty muistojen kaupungista Auran rannoilta toiveiden kau
punkiin Suoinenlahden aukealle satamalle, ryhdyttiin entista suu
remmalla innolla 'luonnontieteiden herattamiseen uuteen eloon. 
Se harrastus ja se ral<kaus, jolla kansalaiset eri osissa maatamme 
olivat apuna parantamassa l<arsittyja vahinkoja, esiintyy miUi sel
vimmin Juonnontieteidenkin alal1a. 

Sahlbergin eqsimaisia tehtava oli perustaa Helsinkiin ul:ldes
taan luonnonhistoriallinen museo, ja lahimpina vuosina ryhtyildn 
han pariin toimenpiteeseen, joista on koitunut suurta hyotya luonnon
tieteelliselle hitkimukselle meidan ma·assamme ja jotl<a todistavat, 
etta luonnontieteiden ja taloustieteen ·professo·rma oli yhta suuret 
taipuml:Jkset jalkimaiseen kuin edelliseenkin hanen professorintoi
meensa liittyvaan alaan. Siksi taitavaa · politiikkaa, siksi suurta 
lasl<emis- ja harkitsemiskykya han tassa osoitti. 

Jo vuotta senjalkeen lmin al<atemia oli menetUinyt koko 
luonnontieteellisen kokoelmansa, tarjosi Sahlberg seka entomolo
giset yksityiskokoelmansa, jotka sisalsivat kaikkiin lahkoihin kuu
luvia hyonteisia, etta suurenlaisen k.asvikokoelmansa akatemialle 
7,000 pankkoruplan hinnasta, seka sitoutui lahjoittamaari yhHl suu
ren summan rahastol<si, jonl<a korot kaytetUi.isiin yliopiston elain-
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tieteellisen museon . hyvaksi. Aluksi tulisi hanen maksaa korkoa 
nostamastaan rahasummasta, mutta vuodesta 1844 alkaen oli ha
nen vuosittain suoritettava maarasumma perustettavaan stipendi
rahastoon. Kertyneiden varojen korot olisivat 1isattavat paaomaan, 
kunnes tam a kasvaisi 3,000 hopearuplaksi == 12,000 markaksi; 
mutta sittemmin olisivat ne kaytettavat matka-apurahoiksi seuraa
vien maaraysten mukaan: 

1. Tutkimusmatkailijan valitsee yliopiston konsistoori mu
seon esimiehen ehdotuksesta. Hanen ei tarvitse valttiimattomasti 
olla yliopiston oma jasen, mutta vaaditaan,· etta tunnetaan hanen 
muutamien vuosien kuluessa keranneen omia kokoelmiaan varten 
lint_uja, , ~yonteisia tai m,uita elaimia. . 

2. Matka tehdaan johonkin esimiehen ehdottamaan seutuun 
u I kopu ol elle Eurooppaa. 

3. Matkailijan sallitaan, jos han on Suomen kansalainen, 
lisata omaakin yksityiskokoelmaansa, kunhan vaan ylio'piston elain
tieteellinen museo ensiksi on saanut saaliista kaikki, mita silta en
nestaan puuttuu tai mita se muutoin tarvitsee. 

Taman toimenpiteen kautta oli yliopisto siten suorittamallaan 
summalla voittanut: 1) suuren kokoelman kaikkiin lahkoihin kuuluvia 
hyonteisia; 2) rahaston, joka_ jo on melko lailla suurempi suori
tettua hintaa ja joka ikuisiksi ajoiksi on apuna elainkokoelmien 
.listiamiseen ja elaintieteilijoiden ka~vattamiseen, jattaaksemme mai
nitsematta sen, etta yliopiston muitakin rahastoja kartutetaan nailla 
varoilla. 

Myoskin .Sahlbergille itselleen oli tama to_imenpide edullinen. 
Han tosin luovqtti yliopistolle kokoelmansa, joka oli monien vuo
sien ja suurten vaivojen tutos, mutta ama oJ.i kuitenkin taydelleen 
hanen kaytettavissaan, koska han oli museon johtaja. Hanen pe
rustamansa rahasto joutui, tosin vasta l<aukaisessa tulevaisuudessa, 
toteuttamaan hanen lempiaatettaan: saada suomalaisia miehia mat-
_kustamaan kaukaisiin maihin keraamaan ennen tuntemattomia elai
.mia, etenkin hyonteisia: Sitapaitsi sai han tilaisuuden l~annattaa 

yksityiskokoelmia, jommoisia han aina oli sydamestaan suosinut. 
Hyonteiskokoelmat tuotiin tammikuussa 1829 Helsinkiin Yla

neelta, jossa olivat olleet Turun palon jalkeen. Neljan ylioppilaan 
ja yhden kaunokirjoittajan avulla muutettiin hyonteiset Sahl
bergin kaapeista yliopiston uusiin huolella tehty,ihin mahognisiin 
kaappeihin, jotka kreivi Mannerheimin .valityksella olivat Pietarist~ 
tilatut. - Muuten alkoi Sahlberg heti perustaa vanhoihin kaap-
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peihinsa uutta kokoelmaa, ja sellaisella uutteruudella han kartutti 
tata retkeilyjen, vaihdon ja ostojen kautta, etta uusi kokoelmansa, 
hanen ottaessaan tl!ysin palvelleena eron virastaan, jo oli kasva
nut edellista kokoelmaa suuremmak~i. 

Pari vuotta senjl!lkeen kuin Sahlberg oli jattanyt oman ko
koelmansa yliopiston huostaan, sai han uudelleen tilaisuuden kar· 
tuttaa sita. Muuan Pietarissa asuva suomalainen kolleegineuvos 
toht. Henning oli v. 1831 kuoJlut ja jattanyt jalkeensa suuren 
hyonteiskokoelman, josta varsinkin ulkomaalaiset perhoset_ olivat 
komeutensa vuoksi kuuluisat. Kerrottiin, etta hanen leskensa. tah
toi myyda kokoelman ja etta sen hinta:oli arvioitu 12,000 pankko
Tuplan suuruiseksi. Sahlbergin valtasi suuri halu saada kokoelma 
yliopiston museoon. Koettaessaan ottaa konsistorin jasenilta sel
koa mahdollisuuksista, huomasi han kuitenkin, ett,ei ollut minkaan
laisia toiveita saada rahoja siihen, ei edes siin~ tapaukse~sa, etta 
kokoelma myytaisiin 4,000:1la .ruplalla. Han ei sittenkaan Hista 
Jannistunut, vaan matkusti its~ Henni~gin lesken puheille. Pietariin, 
jonne hanen muutenkin taytyi lahtea vastaperustetun kasvitieteel
lisen puutarhan asioissa. Taalla sai han l<uulla, etta kal<si tarjousta 

. <>li tehty venalaisten laito~ten puolelta; toinen oli suuruudeltaan 
10,000 ruplaa, jotka olivat maksettavat 10 vuoden kuluessa 1,000 
ruplaa kerntllaan, toinen 12,000 ruplaa. Sahlberg selitti silloin, 
miten mieluista olisi, jos tama kaunis kokoelma joutuisi Helsingin 
museolle, hanen miehensa _kun oli otlut syntyp~raltaan suomalai
nen; mutta han pyysi samalla rouva Henningia yliop.iston vahais
ten varojen vuoksi alentamaan hintaa. Vastaus oli selvasti kiel
teinen. Han en miehensa oli toivonut, . etta . puolet heidan perin
nostaan jaettaisiin sul<ulaisten kesken ja toinen puoli lahjoitettai
.siin jollekin hyvantekevaisyyslaitokselle. Tahan jalkimaiseen puo
leen sisaltyisi myos kokoelmasta saatava summa, jonka suuruu
.den vainaja oli arvioinut n. 15,000 ruplaksi. Pahoilla mielin pa
lasi S. asuntoonsa. Han all<oi mietiskella, mita nyt oli tehtava. 
Tassa oli nopea paatos tarpeellinen, sillti pelattava oli, etta rouva 
H. milloin hyvansa voisi suostua johonkin venalaisten tekemaan 
.tarjoukseen, ja luultavaa oli, etta monet tiedemiehet piUiisivat ko
koelman jaamisen .Pietariin erittain tarl<eana asiana. Han teki 
silloin uuden suunnitelman, voittaaksensa lesken puolelleen. Seu
raavana paivana meni han jalleen taman luokse ja sanoi kuul
Jeensa, ettei han tarvinnut summaa itseansa varten, vaan oli aiko
nut panna rahat pankkiin. Han saattoi siina tapaul<:sessa toivoa 
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itsellensa 4:n tai korkeintaan S:n prosentin korkoa. Siksipa eh
dotti S. sellaista sopimusta, etta . yliopisto 16 2/s vuoden kuluessa 
maksaisi hanelle tai perillisilleen 6 °/o korkoa 12,000 ruplan suu
rui sesta ostohinnasta eli 720 rup.laa vuosittain. Kun nama erat, 
jotka yhteensa tekevat 12,000 ruplaa, olisivat maksetut, tehtaisiin 
summasta luonnontieteellinen matkarahasto, joka kantaisi Hennin
gin rahaston nimen, ja joka ikuisiksi ajoiksi saattaisi hanen ni
mensa miesvainajansa nimen rinnalla kunnioitetul<si ja ylistetyksi 
Suomen yliopistossa. -Jonkun aikaa eparoityaan ja neuvoteltuaan 
muitten kanssa, suostui rouva H·. ehdotukseen. Nopeasti laadit
tiin ja allekirjoitettiin lahjoituskirje. Siina maarattiin, etta korot 
vastaisuudessa kaytettaisiin tieteellisiin matkustuksiin Venajalla 
tai sen ulkopuolella. Niista paasisivat osallisiksi konsistorin maa
raamat luonnontutkijat, jotka tahtovat joko laajentaa omia tieto
jaan tai kerata yliopiston kokoelmia _varten orgapisia luonnonesi
neita, taikka mikali mahdollista yhdistaa nama molemmat tarkoi
tukset. Omalla vastuullaan teki S. yliopiston puolesta kaupan ja 
ryhtyi heti toimenpiteisiin kokoelman Helsinkiin kuljettamista var
ten. 

Iloissaan saavuttamistaan tuloksista kirjoitti han ystavalleen 
kreivi Mannerheimille ja kertoi menettelysHHin. Senjalkeen palasi 
han Helsinkiin, jossa ei nyt enaa ollut vaikeuksia saada konsis
torin suostumusta. Kokoelma oli aikaansa nahden oivallinen, 
mutta eksemplaarit eivat kuitenkaan mitenkaan vastaa nykyajan 
vaatimuksia. Mika tassa kokoelmassa heti herattaa huomiota, on 
se, etta melkein kaikista neuloista on nuppi poistettu. Eraalle 
Henningin tuttavalle oli kaynyt siten, etta koko kokoelmansa oli 
hanen kuolemansa jalkeen havitetty vain sil<si, etta neuloja voi
taisiin n up pine u I oi n a kayttaa. Suojellaksensa omaa hienoa lw
koelmaansa moiselta hapealta, oli· H. sopivalla aseella irroittanut 
nupit kaikista neuloista. Tasta voidaan tuntea ne hyonteiset, jotka 
ovat kuuluneet kokoelmaan. Suurin osa kovalmoriaisista yhdis
tettiin heti muuhun kokoelmaan, toiset hyonteiset ovat enimmak
seen viela jaaneet Henningin kolmeen alkuperaiseen kaappiin. 

Yliopiston hyonteistieteellinen museo oli siis naiden kahden 
oston kautta saanut kaksi hyonteiskokoelmaa, jotka olivat aja llaan 
sangen arvokkaat . Mutta merkitykseltaan viela suuriarvoisemmat 
olivat korkeakoululle ne kaksi rahastoa, jotl<a niiden kautta perus
tettiin ja jotka vastaisuudessa melkoisessa maarin tulisivat se l<a 
edistamiUln elaintieteellisia opintoja ja tutkimuksia meidan maas-
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sam me, .etta myoskin . hyodyttamaan ja kartuttamaan kokoelmia. 
Oli naet itsestaan selvaa, etta yliopisto katsoisi olevansa pal<o
tettu ottamaan hoitoonsa ne kokoelmat, jotka eri kerailijoiden toi
mesta saataisiin, hankkimaan kaappeja, palkkaamaan preparaat
toreja ja lopuksi, sittenkun kol<oel111at lmsvaisivat suuriksi, hank
kimaan tieteellisesti sivistyneita miehia niita maaraamaan ja jarjes
tamaan. Taman kautta saisi hyonteistiede varmemman. jalansijan 
yliopistossa. Kuitenl<in oli kaikki jafjestetty , tulevaisuutta varten, 
eika Sahlbergille suotu itse nahda niita hedelmia, jotka aiheutui
vat hanen toimenpiteistaan. V. 1849 voitiin Henningin rahaston 
korkovaroja ensi kerran kayttaa matlwihin, ja 10 vuotta myohem
min oli Sahlbergin rahasto l<asvanut maarasummaansa. Kun ei 
kuitenkaan ensi ailwina ollut ketaan elaintieteilijaa, joka olisi ol
lut halukas tekemaan matkaa ulkopuolelle Eurooppaa, liitettiin lw
rot lahjoitusl<irjassa olevan maarayksen mukaan paaomaan, joten 
tama v. 1874 oli l<asvanut l<al<sinkertaiseksi eli 24,000 . marl<aksi. 
Nykyaan tuottavat nama rahastot, senjalkeen kun konsistoori v. 
1895 on paattanyt alentaa kummankin rahaston koron 4 °/o:ksi, 
vuosittain seuraavat maarat: 

Sahlbergin rahasto 960 ml<. 
Henningin rahasto 800 mk. 

V. 1893, jolloin naita rahastoja alettiin todenteolla l<ayttaa tarkoi
tuksiin.sa, li SahIb e rgi n rahaston suuruus 34,602 mk. 32 p., 
Hen n-i n gin rahaston suuruus 21,990 mk. 21 p. 

Kuitenkaan ei meidan tule luulla, etta varsinaisten luo11 non
tieteellisten matkastipendien puute 1800-luvun keskivaiheilla olisi 
estanyt jol<aista suomalaisten miesten matkayritysta. Painvastoin! 
Juuri naihin ailwihin, 1840- 1850-luvulla, sattuu Suomen sivis
tyshistoriassa se aika, jota voisi parhaiten kutsua tutkimusmatko
jen aikal<audeksi. Monet olivat ne nuoret lupaavat Suomen mie
het, jotka talloin jattivat isanmaansa etsiaksensa kaukaisissa maissa 
viisasten l<ivea. M. A. Castren samoili silloin Siperian Iaajoja era
maita, G. A. Wallin Arabian hieta-aavikoita j. n. e. Myoskin kah
dessa nuoressa hyonteistieteilijassa kasvoi tutkimus- ja matkustus
into niin suureksi, etta saattoivat voittaa lmikki vaikeudet ja yl<si
tyista tieUi hankkia itsellensa matkarahoja suunnitelmiensa toteut
tamista varten. 

Ferd. Sahlberg Iahti v. 1839 maapallon ympari purjehti
maan. Ensiksi pysahtyi han lyhyeksi ajal<si Brasiliaan ja Chileen. 
Sitten jatkoi han samalla laivalla Pohjois-Ameril<an venalaisiin 
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siirtomaihin. Ollen laakarina Sitchassa kokosi han varoja, voidak
seen jaada viela vahaksi aikaa Siperiaan, jossa han teki kerayksHi 
etupaassa Ochotskin lahistolla ja Dauriassa. Vasta v. 1843 palasi 
han kotimaahan, tuoden mukanansa runsaita kokoelmia etupaassa 
hyonteisia. 

Samoihin aikoihin Iahti M. J. af Tengstrom pitkalle mat
kalle keraten hyonteisia, paaasiallisesti perhosia, Pohjois-Amerikassa 
ja Javassa. 

Toisenkin hyonteistieteellisen matkan teki F. Sahlberg omalla 
kustannuksellaan v. 1849. Talloin oleskeli han 13 kuukautta 
Brasiliassa, osaksi Rio Jarteiron laheisyydessa, osaksi eri paikoissa 
Mineas Geras'in maakuntaa, jossa kerasi ahkerasti hyonteisia. 
Talta matkaltaan toikin han mukaansa niita hyvin suuren paljou
den m. m. kokonaisen kaapillisen kovakuoriaisia. Enin osa naista 
jai hanen omaan huostaansa, mutta melkoisen maaran niista seka 
kaikenlaisia muita elaimia lahjoitti han myos yliopistolle. Mikali 
on ilmoitettu oli niita n. 5,000 lajia. 

· Arvokkaimman lisan sai hyonteismuseo kuitenkin sen kautta, 
etta sille ostettiin kreivi Mannerheimin kokoelma. Tama eteva 
hyonteistieteilija sairastui matkallaan Tukholmassa akkia kiihkeaan 
keuhkotautiin. Kun han huomasi loppunsa lahenevan, lausui han 
ystavalleen professori Bohemanille sen toivomuksen, etta hanen 
kokoelmansa ostettaisiin Suomen yliopistolle 8,000 ruplalla. Va· 
rojen puutteessa hylkasi konsistori kuitenkin aluksi tarjouksen, 
mutta myohemm·in saapui keisarillinen kirjelma, jossa ilmoitettiin, 
etta H. K. M. oli armossa sa11inut ostaa taman, ja myonnettiin sa· 
malla tarkoitusta varten koroton laina. Kokoelmassa laskettiin 
olevan 18,000 lajia ja n. 100,000 yksiloa, parhaasta paasta kova· 
kuoriaisia. Se vastaanotettiin v. 1856. Mita lajirikkauteen ja tie· 
teelliseen arvoon tulee voitti tama kokoelma museon entisen ko· 
koelman. - Kerran aikaisemmin oli Mannerheimin kokoelma ollut 
vahalla joutua tulipalon uhriksi kreivin maatilalla Kavantsaaressa. 

V. 1860 sai hyonteistieteellinen museo taas lisan. Silloin 
lahjoitti sille prof. Maklin koko kokoelmansa, jossa oli 8,000 eri 
lahkoihin kuuluvaa enimmakseen vaihdon kautta saatua lajia. Sa
moihin aikoihin saatiin lahjaksi kalastuksentarkastaja HoI m bergin 
erittain yksiloista rikas kovakuoriaiskokoelma, jonka tama itse oli 
kerannyt Pohjois-Amerikan venalaisista sihiomaista, ja jonka Man
nerheim ja Maklin olivat tieteellisesti maara'nneet. 



nykyine~ tila ja tulevaisuuden toi~eet. 63 

Muista huomattavimmista kolwelmista ulkomaalaisia hyon
teisUi, jotka ostettiin museollemme, mainittakoon J. M. J. af Ten g
s t rom in eritHiin runsas ja arvokas perhoslwkoelma. Se sisalsi 
noin 3,500 lajia, niiden joukossa monta Euroopan etevimmilta per
hostutkijoilta saatua tyyppHi ja varmasti miUirattya hyonteisUi. 
Hinta oli 4,000 mk. - Parooni Edw. Hisingerin kuoleman jal
keen lahjoitettiin museolle hanen hyonteiskokoelmansa, joka kui
tenkin oli pienenlainen, sisaltaen paaasiallisesti suorasiipisHi. 

· Muutenkin olivat kokoelmat oston ja vaihdon kautta saaneet 
sangen suuria lisiii. Erityista huomiota oli pantu palearktisten per
has- ja kovakuoriaiskokoelmien · ~artuttamiseen. v. 1887 maarasi 
yliopisto 1,000 ma'rkan suuruisen vuotuisen summan hyonteisko
koelinien ·jarjestamista ja maaraamista varten, seka lisasi taman 
muutamia vuosia myohemmin 500 mk:n maararahalla. Suurel{si 
hyodyksi hyonteismuseolle oli myoskin toisen amanuenssiviran 
perustaminen .el~intieteellista museota varten; silla taman jalkeen 
on toinen naista miltei yksinomaan tyoskennellyt hyonteistieteelli
sella osastolla. -- Tyovoimien lisaaminen tal1a alalia onkin ollut 
erittain tarpe~llinen, silla viimeisina vuosina on taas tehty etupaassa 
Sahlbergin rahaston varoilla useita tutkimusmatkoja ja erittain 
suuri paljous talloin kerattyja hyonteisia on jatetty museolle. Niinpa 
on 1 1/2 vuosikymmenen kuluessa · annettu matlwihin ulkopuolelle 
Eurooppaa ¥bteensa n. 20,000 mk. Matkoja on tehty seuraaviin 
seutuihin: useihin osiin Siperiaa (Hammarstrom, Ehnberg, 
Poppius, Grano), Transkaspiaan ja Turkestaniin (Kjvirikko, 
J. Sahlberg),Aigeriaan, Saharaan, Tunikseen ja Egyptiin (J. Sahl
berg, U. Saalas) seka Palestiinaan, Syriaan ja Vahaan Aasiaan 
(sam at). 

Lopuksi mainittakoon, etta askettain on ostettu suuri per
hoskokoelma, joka sisaltaa ·paaasiallisesti aasialaisia muotoja. Se 
on ollut . eraan Dusk e'n oma ja oli perintona joutunut suomalai
selle musiikkimies Heikelille. Hinta maarattiin jokseenkin alhai
seksi, 8,000 mk:ksi. 

(Jatk.) 

LSGtJ 
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Lyhyt silmays Riigenin luontoon. 
Armas Hilden. 

Loivana lakeutena kohoaa Rugen Hinnessa ja etelassa Ita
meren Hiikkyvista laineista, saavuttaen· yha huomattavampia l<or
keuksia lmta syvemmalle sisamaahan tullaan. Epatasaisuudet kay
vatkin saaren keskustassa yha tuntuvammiksi saavuttaen ylimman 
asteensa Rugard'issa, jonka huippu nousee 91 m merenpinnan 

Stubbenkammer. 

ylapuolelle. - Keskelta kay maa jalleen pohjoiseen ja iUUinpain 
loivemmaksi muodostaakseen koillisessa merta kohdatessaa'n ikaan
kuin padon sen hirmumyrskyja vastaan, joiden hurjia hyokkayk
sia se jo vuosituhansia, kenties miljoonia, on kestanyt lmitenl<aan 
paasematta ottelusta taysin ,ehein nahoin, cc silla huomattavaa on, 
etta lmlkkikivi, josta nama ovat muodostuneet, on ylen altista 
rapautumiselle ja kulumiselle, jota ulapalla riehuvat myrskynpuus
kat maininkeinensa sutiressa maarin edistavat. Onkin sentahden 
otal<suttavaa, etta namat matkailijain ihailun esineet muutamien 
vuosituhansien jalkeen ovat poishuuhdotut olemattomiin. 
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Saarelle oininai~ta ovat sangen rikkoutuneet rannat, joten 
mik~Hin paikka saarella ei ole· 7 km eHHimpana meresta, vaikl<a 
koko saarelman pinta-ala on 967,7 km2• Meren vaikutuksesta on 
saarialue jakaantunut lukuisiin suurempiin ja pienempiin niemi
maihin, saariin ja luotoihin, joten siella keskenaan ylenpalttisesti 
vaihtelevat niemekkeet, ohuet maakaistaleet ja saaret seka meren-
lahdelmat, . sal met ja sisajarvet. · 

· Siirtyessamme nyt hiukan lahemmin kasittelemaan Riigenin 
~uontoa, kaantyy huomiomme ensiksi maanlaatuun, joka ollen 
sangen hedelmallinen on saatu asul<kaiden tyoinnon ja uutteruu
den johdosta taloudellisesti hyvin tuottavaksi. Kuitenkin pistaa hel
posti . silmiin laajempien heinaniittyjen miltei ·taydeJiinen puute, 
niin etta maanviljelija - mikali minulle muuan riigenilainen ker
toi -- useasti saa hanklda heinansa mannermaalta. Tiheat, hyvin
hoidetut metsikot ovat lavealti levinneet ylt'ympari saarta, enim
min kuitenkin kaal<l<Ois-osissa. Nama ovat ihmeen ihania, niin 
-etta taytyy todellakin ·syysta l<ysya, tokkohan mannermaalla Sak
sassa . senkaltaiset niille vertoja veta vat. Erikoisesti tama koskee 
puh.taita pyokki- ja tammi .metsia. Komeutta lisaavat viela 
kautt~ · vuoden viherioivat r aut at am met (Quercus ilex), jotka 
ovat verrattain runsaasti I<Otiutu.neet 'saareJie. Erikoista mielenkiin
toa . on omiansa herattamaan Putbus'in ruhtinaan upea puis to, 
joka voi kilpailla lajirikkaudessa minka pienemman kasvitieteelli
sen puutar an kanssa hyvansa. Siina tavataan suuri maara sak
salaiselle kasvistolle · harvinaisia puita ja pensaita. Alemmankin 
flooran edustajissa on loydettavissa runsas maara Pohjois-Sak-

.-salle ja eritoten pohjoismaille . harvinaisia kas,veja.. Er:ittainkin 
heratti · minussa huomiota Orchidacere-heimon l<asvien runsaslu 
kuinen ja motiilajinen edustus. Kaikkialla lehtipuitten juurilla 
naita l<ammel<askasveja versoo. Onpa yksil<in saanut kansan l<es-
·kuudessn oman, ·sittemmin kasvitieteessakin yleiseksi tulleen, ni
·mityl<sen ,Fra·uenschuh., (n e i don I< en k a, Calypso bulbosa) omi
tuisen, ·silmiinpistavan u1l<Omuotonsa tahden. Muutl<in meidan 
maassamme harvinaiset kammekkaat, kuten Cypripedium ca/ceo
lus ja Neottia nidus avis, puhumattal<aan sellaisista orkkideeista 
kuin Oymnadenia conopsea, Orchis maculata, Plata1ithera bifolia, 
Listera ovata, Corallorhiza innata y. m., . jotka meillakin, aina
.kin useimmat, ovat verrattain yleiset. Tekisi mieli todellakin kut
sua Riigenia, mita kammekkaisiin tulee, ,Sal<san Ahvenanmaaksi ". 
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!· ., ·• , EHiimnaailma - .. niinhyvin korkeampi ·kuin alhaisempi -
on, saa~el,la. ,rikas.• ja vaihte1eva. EdellisHi edustavat, kuten ~ muuallar 
kin , Saksas~a, . .sa~.sanhirvet, metsal<allriit ja ·· m·etsal<arjuL 
Viime,ksimainitl:lt .homrpasi saarelle edellamainitsemam~e I?utl),usin 
ruhtina~, . ·joka · k'ymmenkunta vuotta sitten . paasti · omistamiinsa 
metsii.~ . ·muutama sata niita. · TaalUi · elaimet 1evisivat ·vahitellen 
ylt'ympari saarta lisaantyen samalla suuressa maarin. . Nykyaan 
niiUi- pyydysteti;ian uutterasti. ja kaytetaan monenmoisiin· tcrrkoi
tuksiin . . : Pellpilla ja viljavainioilla juoksentelee ian i k s i a, . puhu
ma~ta~aan ; muista · pikkunakertajista ja vahinkonisakkaista. · Kai~ 
ken1aisia·. ·k.analintuja, joista erittainkin mainittakoon fa sa an it..~ 
tepastelee . ruis-· ja kaurapelloissa.. Saksan viljavainioille tyypilli
nen .kat1.ohaikara (Ciconia alba) ei myoskaan puutu saarelta. 
Rannikoilla · j~ sisajarvien rantamilla pesii 'erinomaisen pa1jon 
k a h 1 a a j i ~ n, sa Ion o k k a i s t e n, p it k as i i pi s t,e n j a per a j a 1 k a is
t en edustajia, vie1apa pohjoismaalaiselle faupalle ~arvinaisia la
jeja. Itameressa · ja saareen pistavissa lahdenpoukamissa samoin
kuin . saaren sisajarvissa on ylenpalttisesti l<aikenlaisia kaloja, joista 
erittainl:<in mainittakoon silakat, ·kampelat ja lohet, joita 
saaren asukkaat toimeentulonsa hankkimiseksi uutterasti pyydys~ 
Uivat. Li.saksi tavataan pohjois- ja itarannikolla - mikali saaren 
asukkaat tieUivat kertoa --:- . h y Ike it a. 

· · ·. Mita saaren luonnonnahtavyyksiin tulee pitaisin empimatta 
Stubbenkammeria (osa Stubnitz'in ·Iaajoja liituvuoria) saaren paa
nahtavyyt.ena .(ks. kuv.). Mainittu paikl<a sijaitsee saaren · koillis
osassa aivan meren rannalla. Ulapalta tarjoaa tama omituinen · 
vuorimuodostel.ma valtavan, miltei pelottavan nayn, se ·kun on juu
restaan ,perin meren syovytUima ja nayttaa· joka hetkella olevan 
luhistumaisillaan meren aaltoihin. Ja nakoala, joka tuolta ylhaalta 
avautuu kat~eitten eteen, on jotakin hurmaavaa ja suuremmoista. 
Tuhansina ti'mantteina kimaltelee aava Itameri kirkkaassa aurin
gonpaistee~sa ja vieno tuulenhenkays saa tuon kiiltavan pinnan 
tuon tuostakin .. sarkymaan pehmeisiin poimuihin. Yksinaiset hoh
tavan valkeat lol<it ja tiirat liitelevat lahella si intavaa merenpintaa, 
siepaten _vahaa v~ilia hopeanhelottavan kalan, kaukana taivaanran
nalla ken ties ,viilta~ huimaa . vauhtia tuulten pull is tam a purje ja 
tummansinisena l<aartuu taivas suurena kupukattona y1apuolella. -

· Yleiskuvan s~aren luonnosta saamme Granitz'in linnan 46 
m korkeasta tornista. J:dessamme on il<aanlmin saaren fyysiiH
nen kartta, jossa eri kasvivyohykkeiden ja pinnanmuodostusvaih-
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dostcn :pte'nimmatkin . vivahdtikset tulevat nakyvi{ri. · Sie11a HHilla 
kut~n· eri' taho.ille sinkoutun.eet siemenet ntikyva( nuo ·. Saksa lie 
om'inaiset pi.l<kukaupungit keskella vihertavia ketoja .ja .· puistil{o!ta, 
]a · ~ai~aa~rannalla joka · ilm~nSU\lnnall~ tyrskyavat Itameren siin
tavat laineet. 

Kirjallisuutta. 

E. · Denner!, Luonnontutkijain uskonto. Suom. M. Levander. Jyv~s~ 
kytl 1910. K. J. Gummerus 0. Y:n kustantama. Vlll + 83 s. , . 

Tekijlt tahtoo esittltlt todistuksen, etteivltt ~ieto ja usko - kaiketi . Hthim
min )rotestanttinen tai katolinen kirjaimellinen dogmiusko -:- ole k~sken_l1~n 
ristiriidassa. Sitlt varten hltn on laatinut tilaston 367:n luonnontutkijan . ':J~Iwn
nollisesta kannasta, tutkiakseen ovatko he v~ineet yht'aikaa omaksua se_kM _tie
teellisjMrjellisen etta uskonnollisen maailmankatsomuksen. Tasslt suhteessa Mn 
jakaa h'eict'ai (ottamatta huomioon mitltltn historiallisia n!t.k~kohtia) jumai~nkieltlt ... 
jiin. ~ vali_npitMmlHWmiin, sangeri_ vapaac:nielisiin ja_ jyrkMst·~ kirkollisiin~ ja konst_~:
teeraa mielihyvalll1 etta viimemainittuun valittujen _joukk~on kuuluu llthes - ~7 o;~ 

kaikista simrmiehisHt, ~hl!n vMitesl<ellen cWt .52 o;o oli vapaamielisil1 (teistejl1)., 
ohlmennen ett~ 3 o;o oli. vl1linpitl1rn'l1tWmil1 ja ilolfa ettl1 vain 2 o;o oli jyrkltsti juma.
Jank·f~·t'~a)in. ,. ~irjaren bn_ nl1~tMvasti o~ist~ttu en_ne~· ·kai.kkia sy~ille. riveil_te, j~i
<len l<antaan • suurten luonnqntutkijain kl1sityksen toivotaan vaikuttavan siUtkit;t 
;u~remmalla syylll1, koska vasta.kkaiS'en puolueen .. Htytyy ,oll_a vaarallises_sa har.
haluulossa,, mikl1 varsinkin kuoleman jl!lkeiseeen aikaan nl!hden on tuhoisa". 
Suomalaiselle yleistllle esituut vihkosta prof. John Sahlbergin kirjoittama all<U-
Jause. :· , ]. A. l._V. 

l, 

Dnodecimfn sanaluettelo. Kllsilll1 oleva H:s painos (v. 1!)09) on entises
M,l!n siksi_ paljon . laajennettu, - ~ ttl! sc ansaitsee erikoisen ilmoittamisensa, sitl!kin 
s~uremmalla: syylllt, k~sl)a varsi~l<in elaintieteilijat sitl! varmaankin tulevat k!:lyt
tl1mltan ~anakirjanaan,. _Tltma sanasto on sangen monipuolinen ja tuntuu olevan 
hllglc.IIisuudella ja hyvl111l1 arvostelukyvylHt V(llikoitu ja laadittu. Mikl1 si inM eri
kp,isesti miellyttllll on, ettn toimittajilla on ollut kylliksi historiallista mielHt ja 
pric;>,rite_etin kunnioitusta ottaakseen huomioon aikaisemman plHtasiassa Melan 
kynllsUt Hthtenecn ell!intieteellisen kirja}lisuuden sislllUtmllt ticdesa.nat. Painos·
tan: tlttl! varsinkin .siksi, ettl! lwkemus on osoittanut, ettM monellakaan klrjoitta
jalla ja kllllnt~jalll! ei ole nl!it!l . ominaisuuksia, jotka kuitenkin olisivat vl1ltHt
tnlltt6mil1 jokaiselle luonnontieteiden ala~la liikkuvalle kirjoittajalle, jos mieli 

.kirjakiele11 sllllyl1 ehel1nl1, johdonmukaisena · ja selvl!nH. ,Murteellisuuksilm!' 
oireita olen kuitenkln tavannut muutamia, esim. emtitin = vagina, vail<ka clllint. 
klrjalllsuudessa emtitin ennen sl1l1nnt)Jiisestl 9n eslintynyt merldtyksesslt oesopha
gus. Vahl1pl1Wisempill ja tuskin sekaannusta aikaansaavla ovat kasvoluur (pro 
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naamaluut), suoliluu (pro lonkkaluu), siemenelitJ (pro siittitJ). V!Hir:tn mieli
kuvan ilmiOsta antaa sanontatapa neitseellinen siitos, parempi on neitseellinen 
sikittminen. Incest ei vastaa sukurutsaus sanaa, talla kun on rikollisuuteen viit
taava merkitys, jota edellisella ainakaan yleisluonnontieteellisessa kielessM ei ole. 
Ei Iiioin tunnu onnistuneelta kaanUIM urindrifvande sanalla vesittttvtt eika mik
roskopiskt sniff sanalla leikkele. En usko sellaisten nominatiivimuotojen tule
vaisuuteen kuin obduktio, injektio y. m. 

J. A. W. 

Herbaario-luetteto ynna ohjeita kasvinkeraftjille, toim. J. S. S. Osuus
kunta Utnsi-Suomi, Rauma H.llO. 137 $iv. Hinta 1 mk. 

Mela-Cajanderin kasvion mukaan laadittu Suomen kasvien luettelo. Kun 
se .on etukMdessM ajateltu koulunuorisoa varten, niin on siihen otettu ainoastaan 
lajit, alalajit, ja muurmokset, mutta ei ensink11Mn toisintoja ja muotoja eika seka
sikitlit11", ei siis yleisia ja helposti tunnettaviakaan viimemainittuja. Mutta sii
hcn on kylH1 otettu kaikki Kuolan niemimaan ja Hikujoen takaisten maakuntain 
lajit ja myOskin kaikki Mela-Ca"j~nderin kasvion runsaslukuisat viljellyt ja sa
tunnaiset kasvit. Alkuun on liitetty ,ohjeita kasvlnker:tajille", sangen tarpee.lli
sia mutta kerrassaan kelvottomia. Yksinkertalsia, k11ytMnnOJiisH1 ja varsinkin 
koululaisille sopivia neuvoja siitM toytMa vain jonkun harvan, sen sijaan on run
saasti selitetty outoja ja monimutkaisia menettelytapoja, joukossa suoranaisia 
hassutuksia, ja paljon kaikenlaista, milia ei ole minkaankaltaista tekemista kou
luhiisten kasvinkerailyn kanssa. Selitetaan esimerkiksi laajasti, miten sireenit saa 
kul<kimaan talvisaikaan tai miten poikkinaisia ruusunnuppuja voi sailyttl:ta tuo
reina kuukausm11ar11t. Tavallinen harmaa herbariopaperi n11ytt:t11 olevan tekij:tlle 
tuiki tuntematon, eikl:t tavallisten kasvien puristamisesta puhuttaessa sanallakaan 
mainita, etta niille olisi joskus paperia 'vaihdettava. NlthHtvl:tsti J. S. S. ei ole 
koskaan itse koonnut kasveja, vaan on ilman arvostelukyky11 suomennellut n11ml1 
,ohjcet" jostain ulkomaisista lahteista. 

K. H. Hom. 

Werner SBderstrOm OsakeyhtiOn kustannuksella tekeill11 olevasta elllin
ja kasvitieteelllsesH1 kirjallisuudesta on meilla tilaisuus antaa seuraavat ennakko
tiedot: 

Tohtori Kivirikon y. m. toimittama suurteos "Maapallon elaimistl>" al
kaa ilmestya syksylla. Se tulee olemaan mukaelma J. 0. Boving-Petersenin ja 
W. Dreyerin tanskankielisesUI teoksesta • Vor Klodes Dyr•, josta A. Stuxberg 
ja M. Floderus ovat toimittaneet ruotsinklelisen laitoksen. nimeiUI .Djurvarlden". 

Lehtori J. E. Aro julkaisee syksylla uuden .Kansakoulun luonnontiedon•. 
Tama oppikirja eroaa oleellisissa kohdissa vastaavista vanhemmista teoksista, 
sisaltaen paljon ajan vaatimaa uudistusta. 

Rouva S e 1m a H a II s t r 0 m julkaisee HtnM kevMMnnll koulunuorisolle ja opet
tajille tarkoitetun oppaan ,Akvaarion" perustamisesta ja holdosta. Teas tayden
tlUI sarjaa luonnontieteellisia oppaita, joita jo on olemassa kaksi, nimittltin ,SllhkO
kokeita• ja ~Kemialllsia kokeitaM. Tulee kuulumaan sarjaan , Vanaman kirjoja". 



PienHI tietoja. 69 

PienHi tietoja. 

Muuan esfmerkkf n. k. suojelevasta yhdenn!k6isyydesta. Seisoin 
er~ll:tna suojaisana talvipMivana al<kunan Mtlressl:l l<atsellen jon.l<un matkan pllllssa 
olevaa kuusil<l<oa. Lauha s:u.t oli karistanut puiden oksilta askeisen runsaan 
lumen niin, etta ainoastaan sieltl.l tMl.lltl:l jol<tt pienempi valkea ktll.lryll.l kohosi 
oksien vihrel:lsHL · Lentl.la silloin muutamaan kuusecn harakka hakien sopivaa 
paikkaa pientl.l pl1ivl11epoa varten. Kovin oli se valikoivalla tuulella hyppien 
oksalta toiselle. Jo monasti se yritti lepoon heiWtytyl1, mutta yhtl.l uscin taas 
luopuu siita. Kaikki nl1in hylatyt oksat olivat lumettomia. Vihdoin hyppaa 
harakka oksalle, johon on kaksikin lumik6kker6l:l jl:l l:l nyt. Kas Hlssii · en muka
vata! Vieltl pari hyppl:lysHI, jotta olisi so pi van matka11 pl:ll:lssll oksan lumista, 
sitten pieni notkahdus, pl.l:! siiven : aile ja kuusen oksa on saanut l<almannen 
valkopy6ryll.ln, mahdollisimmasti samallaisen lmin nuo toiselkin. Sen nakyi ha
rakkakin tietl.lneen, koska niin turvallisesti siihen torkahti, vaikkapa makuupaikka 
oli alaoksalla ja Iahelll! taloa. 

Uusikirkko 12. IV. 1911. Juho Hurmalainen . 

Kissapl:HIO (Syrnium aluco) on tavattu Ra u tj l.lrvelll.l Hlhella Vuoksennis · 
kaa. Viime lokakuun 14 p:nll illalla lensi naet Ulml.l harvinainen p61W Purnujar
ven kansakoulun ikkunasta sisl.ll!n. Mainitun koulun opettaja, entinen oppilaani, 
nefti E I i 11 Lahti n e n, joka ll:lhetti p6ll6n minulle ml:larl:ltHivl1ksi, kertoo sen saan
nista: .se tuli, luultavasti saalista takaa ajaen, avonaisesta kl:lsity611l!oneen ikku
nasta sfsl.ll.ln luokkahuoneeseen ja lenteli levottomasti ikkunoita vastaan.. Lam
pun valossa se asettui hiljaa istumaan ikkunalle ja tapettiln kepin iskulla." 

Taml.l k ssap61W on nyt tllytettynl:l mainitun kansakoulun kokoelmissa 

John Linden 

Muuan k.otivarpusen v:lrimuunnos • . L. Y:n viime numerossa aileen var
pusen varimuunnoksia koskevan tiedonannon johdosta voimme puolestamme il 
moittaa toisenlaisesta varpusen vl.lrimuunnoksesta. 

Mikl.lli havaintokirjamme osottaa, huomasimme 2~. VI. 07 S~t::lmingissa, H1-
helH! Savonlinnaa, varpusen, joka varipuvultaan ali melkein kokonaan k e It a in en, 
lukuunottamatta muutamia pienHI. harmahtavia viiruja. Se oleskeli pitemman ai
kaa muiden varpusten parissa pappilan puutarhassa. 

Helsinki 9. IV. 1911. A. ja K. Hilden 

Kotmivarpainen lokki (Lartts tridactyl us) ammuttiin Pi h t l put a a II a 
huhtil<uun alkup:livinM 1911. Llntu oli yksin~~n ja tuli kartanon pihaan. Se jou
tui t:tytHtmistl! varten apteekkarl B. Forsblom'ille, joka tasta on ilmoittanut 
L. Y:n toimitukselle. 

Toisessakin paikassa on sama lintu tavattu. Meille kirjoittaa J. E. Sa hI
s t e in Korpilahden Muuramesta 10. IV. 1911: Tl!ml!n kuun 5 p:nl! Wydettiin J y
v l1 s j M r v en jMl.lltM kuolleena kolmivarpainen lokki. Lintu on allekirjoittaneen tay
tettMvMnl:l. 
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Suomalaisia kasvinimU\, Suo n i em en piUtjllstlt, Tyrisevltn kyHtstlt, ke
sl!lla v. 1910 koottuja, on Hlhetetty L. Y:n toimitukselle. Kerl!ltjllnlt on ollut 
Jaakko Yl:lnk{j, Luettelossaon 130 kasvin nimet. 

. Sinitiainen (Parus coeruleus) on jl:llleen ottanut asunnokseen Helsingin 
Kaisaniemen, kuten kymmenkunta vuotta sitten lienee tehnytl. Lyscolaiset I 1m a r i 
·Hilden ja Rafael Forsman huomasivat nltet 17. IV. 11 mainitussa paikassa 
sinitiais-pariskunnan pesan valmistamishommissa. Peslt, jonka ovat allekirjoitta
neille osottaneet, sijaitsee lahelll! KasvitieteellisHt puutarhaa, yksinltisesslt koivuss·a. 
Pesltkolon aukko on noin 4 m korkeudessa maasta ja Iltpimitaten 2-3 em. Pe
slt ei tietystildHtn viellt ole aivan valmis, ~aan pujahtavat 'tin~ut rakennusainek
sia nokassaan tuon tuostakin pesaaukosta sisltltn. 

Helsinki 20. IV. 1911. A. ja K. Hilden 

Lintuhavainnoita KuhmoniemelU\ 191/m10- 191/xi 10. Kuta pohjoisem
maksi maassamme tullaan, kuta 'karummaksi ja ktjyhemmltksi seudut kltyvat 
siti:l lukuisammaksi kltyvitt sen metsien siivckkl!ltt asujamet. Luonto lienee kenties 
niilllt tahtonut korvata sen mita se on mat~mme eteUiosi in nlthden, meilUt 
muussa suhteessa ldeltltnyt. 

Karuja ovat kankaamme, mutta viellt karummilta ne tuntuisivat, jos ei niilll! 
kevl:ltkakel! kuultaisi, jos ei laulurastas kevatilloin niita saveli!Hil!n sulostuttaisi. 
Ja monet muut isommat ja pienemmltt laulajat koettav11t tehdl! parastaan ja 
nostattaa ihmisraukankin synkkltlt mieltlt edes hiukan jokapltivaistlt ylemml!ksi. 

Olen koettanut tarkoin seurata lintujen elamaa HHHI. vahllaikaisella olo
ajallani UUillll ja tahdon seuraavassa esiintuoda havainnoitani, joskin sangen va
javaisina. Olen maininnut ainoastaan ne mitkl! olen itse nlthnyt tai varmasti 
muuten tiedlln HUll!~ olevan tal tl!stll' l<autta kulkevan. 

Laulurastas (Turdus musicus) on varsin yleinen jotavastoin rosorastas 
(7 urdus viscivorus) ja rakltttirastas (Turdus pilaris) ovat harvinaisempia, koska 
en ole niit.~. tavannut l<uin , pari l<olme l<ertaa lennossa. Punasiipirastas (Turdus 
iliacus) taas on hyvin yleinen. Sinlrinta-satakielinen (Luscinia suecica) tava
taan ainoastaan kesi:lisin, ehken syksyisinkin muuttomatkoi!la. Saatu keval:IIHI 
verlwsta Katuman kyHtsHt v. 1910 (ti:lytettynlt metsl!nhoitaja Plkoff'in kokoel
mlssa). Leppalintu (Luscinia phoenicurus) on myos yleinen. Kivitasku (Saxi
cola oenanthe) yleinen. Kosldkara (Cinclus cinclus) yleinen talvella. Muuttaa 
pohjoisesta tavallisesti 5. X. seutuvilla. Hippiainen (Regulus cristatus) lienee 
myos yleinen. Olen usein huomannut tiaisten seurassa kuusimetsiss~. Sylvia
la1cista olen tavannut ainoastaan Sylvia cinerea~n muutaman kerran. Uunilintu 
(Phyllopseustes trochilus) ja tynnorilintu (Phyllopseustes collybita) ovat yleisUI. 
R~utiainen (Accentor modularis) tavattiin ja saatiin Joukovaaralla 20. V. (T~ytet

tynM metsMniJ. Pikoff'illa). LepinkMisil1 (Lanius excubitor) olen huomannut 
tl1nl1 syksynlt useampiakin, tietystikin muuttomatkoilla. Harmaa paarmalintu 
( Muscicapa grisola) on yleinen, mutta M. atricapilla'a en ole kertaakaan tavan
nut. Pyrst{jtiaisia (Orites caudatus) olen pari kertaa huomannut kymmenkun
nan parvessaan. Hom{jtiainen ( Parus borealis) ja Japintiainen ( P. cinctus) ovat 
molemmat yleisilt. ToyhWtiainen ( P. crista/us) ei aivan niin yleinen kuin edel-

1) Kivirlkon .Suomen Luurankoistena mukaan. 
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liset. Pakkastiainen (P. major) aivan yleinen. Puukiipij:ut (Certhia jamilia
ris) olen myos usein tavannut. P:utskyset (Hirundo rustica ja Chelidonaria ur
bica) ovat yleisi:t. V:tst:tr:tkit (Motacil/a alba ja M. flava) sek:t myos (M. 
flava var. viridis) - HUlll:t sanotaan karjasirkkuseksi - ovat aivan yleisi:t. 
Kirviset ( Anthus pratensis ja A. trivia/is) - ehken muitakin lajeja - yleisi:t. 
Keltasirkku (Emberiza citrine/la) on kes~lHl yleinen mutta kovimmaksi talveksi 
muuttaa v:th~n eteHt mp:t:tn Iisalmi-Joensuu. Peltosirkku (E. hortulana) ei ole 
yleinen, mutta kuulin laulavan ja n::tin keva:tll:t Tervasalmessa. Useampia en ole 
huomannut. Emberiza schoeniclus tavata:1n kev:ta!Ht isoissa parvissa. Olen 
nahnyt myos siUt l:tpi kesan parittain. Tietysti pesiv:tn:t. Pulmunen (Plectroplza
nes nivalis) ·kev:talla ja syksyW:t isoissa parvissa - muuttomatkoilla. Lapinvar
punen ( Plectrophanes lapponicus) on myos kev:t~IIM muuttoaikana' hyvin yleinen 
isoissa parvissa. Kl:lpylinnut (Loxia curvirostra ja L. pithyopsittacus) ovat ylei
si:t. Edellinen kumminkin harvinaisempi, mutta n:tytt:t:t Hlntl talvena siHtkin 
olevan runsaasti. Taviokuurna (Pinicola enucleator) on syksylHt ollut hyvin 
yleinen, samoin punatulkKu ( Pyrrhula pyrrhula) myos koko talvenkin. Peippo
nen (Fringilla spinus) yleinen. Samoin urpiaiset (F. linaria), joiden seassa ta
vallisesti muutamia F. linaria var. exilipes ja var. Holboelli. Kottarainen 
(Sturnus vulgaris) ei ole plUtssyt vieUt oikein kotiutumaan, multa joku pari on 
kumminkin pesinyt kirkonkyl:tss:t. N::trhi (Oarrulus glandarius) ei nayt:t ole
van yleinen. Ainoastaan muutamia olen nahnyt. Kuusanka (0. injaustus) 
sitl.tvastoin on hyvin yleinen. Harvinaisemt olen saanut P:thkinahakkisen (Nuci
fraga caryocatactes ), ammuttu 13. IX. 10 ( taytettyntl metstlnh. Pi koff'illa). Varis (Cor
vus cornix) ja harakka (Pica pica) ovat yleisHl. Varis ei kuitenkaan yli talven. 
Ainoastaan muutamat usl<aliaimmat ovat koko talven. Peltovaris (Corvus fru 
gilegus) on joskus kev:tisin tavattu tavallisten varistcn joukossa. Naakka (Cor
vus monedula) on ammuttu joku vuosi takaperin (Htytettyna metsapa~llysmies 
Vaennerbergill~). Korppi (Corvus • orax) niin yleinen kuin muuallakin Suomessa. 
Tilheja (Amp lis garrulus) on syksyisin hyvin paljon. Olen myos huomannut 
yhden ja toisen pitkin kes~Hl, mutta en tied:t ovatko pesineet. Tunturileivosia 
( Alauda alpestris) oli kevMIIM isoissa parvissa. Loytyy Hlytettyna metsa nh. 
Pikoff'i1111 ja minutia 3 kpl.). Peltoleivonen (A. arvensis) ei liene 11ivan yleinen 
(ammuttu Joukovaarassa 13/n lO). 

Tikoista on kolmivarpainen tikka (Pic us tridactylus) yleisin. Pic us ma
jor ja P. minQr ovat enemmtln satunnaisia. ( P. minor'ia olen ntlhnyt kahdesti 
ja P. major'i11 puolen kymmenta kertaa) . Palok~rki (P. martius) on yleinen. 
K~ki (Cuculus canorus) yleinen.' Tervap~askyn en (Cypselus apus) myos yleinen. 

Pienemmist~ po!Wistlt ovat helmip()llo (Syrnium funereum) ja hilripoll() 
(Surnia ulula) hyvin yleisHL Varpusp6116 (Surnia passerina) lienee harvi
naisempi, koska en ole si ta saanut enkl1 nlthnyt (loytyy l<yll lt siH!kin). Vilru-

·p.oll6 (Syrnium uralense) on yleinen. Lapinpollo (Strix /apponica) on joskus am
muttu kiertomatkoillaan, mutta ei pesine tl1l11Ht. Suopoll(} ( Asio brachyotus) 
nl1ytt~ l1 olevan jotcnkin yleinen. Olen saanut niitlt kolme kpl. Huuhkaja (Bubp 
bubo) loytyy ky!Ut mutta jotenkin harvassa. Samoin maakotka (Aquila chrysae
tus). Haukoista ovat kanahaukka ( Astur palumbarius) ja hiirihaukka (Buteo 
vulgaris) seklt mehiltlishaul<ka (Pernis apivorus) yleisimm~t. Varpushaukka 
( Astur nisus), nuolihaukka (Falco subbuteo) ja tornihaukka (F. tinnunculus) 
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kuin myt>s poutahaukka (F. aesalon) ovat myt>s jotenkin tavallisia. Ptinajalka
haukka· (Falco vespertinus) on · kerran ammuttu (t~ytettynM mets~nh. Pikoff'illa). 

Taivaanvuohia {Telmatias gallinago) olen ainakin kevM~lW n~hnyt useam
pia. Vil<lat (Totanus glottis ja T. glareola) ovat aivan yleisi~. Suokulainen 
(Machetes pugnax) ainakin kev~all~, ehken pesiikin. Pienikuovi (Numenius 
:phoeopus) lt>ytyy kev~Ut!H1 suurissa parvissa. Pesilt en ole Wytltnyt. lson 
kuovin . (N. arquata) nltin kerran .Iennossa,-- muuta en ole huomannut. Kurkia 
(Grus communis) nltkee verrattain harvoin kesltlllt. Haikara ( Ardea cinerea?) 
mahdollisestl kuuluu nlthdyn kurkien joukossa; tietysti eksyneenlL 

Hanhi ( Anser anser) kevaalllt paljonkin ja joskus pesiikin. T~nlt kesan~ 

·varmaankin yksi pesue. Joutsenia (Cygnus musicus) on keval11H1 ja ·syksylHL 
.Sinisorsa ( Anas boschas), tavi (A. crecca) ja haapana (A. penelope) pesivltt ylei
sesti. Samoin telkka (Clangula glaucion) seklt iso ja pieni koskelo (Mergus 
·merganser ja M. serrator). Meriteeri · (Oidemia nigra) on kev~a!Hl yleinen; 
·luultavasti paikoin pesiikin. Alii (Harelda glacialis) tavataan myljs kevltltlla ja syk
sylla muuttoaikoina. Lokki (Larus juscus) on pesivanlt, mutta ei vallan yleinen. 
Larus glaucus on ammuttu15. X.10, ollut useampia .yhdess~ joukossa (taytettynlt met
sllnh. Pikoff'illa). Kalatiira (Sterna hirundo) yleinen. Kuikat (Colymbus arcti
cus ja C. septentrionalis) ovat yleisia. Edellinen kumminkin paljon yleisempi. 

Mahdollisesti Wytynee viellt monia muita lintulajeja paikkakunnallamme. 
Tarkoitukseni ei ole ollutkaan antaa miHIMn tarkkaa selostusta. Olen maininnut 
vaan ne mitkM olen huomannut varmasti olevan. Olisin iloinen jos tltmlt vlthit
-patt>inen kirjoitukseni . her~ttllisi · intressia toisissakin sekll halua havaintojen teke
miseen. Sitenh~n kukin kohdaltaan auttaisimme yhteista hyvM ·asiaa. 

Kuhmoniemi 10. XI. 1910. Aug. Edv. Fri. · 

Vanamon vuosikertomus t 9·1 0-t 1: 

Yhdistyksemme 15:ten~ toimintakautena ovat sen virallista menoa ohjan
neet samat henkill>t kuin edellisenakin kautena, nim. puheenjohtajana prof. 
•K. M. Levander, varapuheenjohtajana toht. K. E. Kivirikko, rahastonhoita
·jana kalast. konsulentti I. M. V a 11 en ius ja sihteerinM allekirjoittanut, sek~ h~nen 
·ollessa maalla yliopp. J. S. V. Koponen. 

SuomenkielisisUt luonnontieteellisisHt teoksista on kuluneella kaudella 
llmestynyt . Vanamon kirjasarjassa n:o 16:tena alkuperainen toht. A. J. Si Ita Ian 
·ja· maist. Gunnar Ekman in laatima, runsaasti kuvitettu teos: .Luurankoisten 
rakenne, leikkelyharjoitusten perustalla. I osa, KalatM; siv.l16, Otavan 

·ktistantamana. Teosta varten, joka kaipaisi jatkoa, voidakseen yhtenllisemmin 
' tltytt~~ tarkoituksensa zootomisena k~sikirjana, on yhdistys saanut, kuten jo 
viimeisesslt ·vuosikatsauksessa mainittiin, 1,000 mk. avustuksen L~ngmanin rahas

·ton korkovaroistn. - Vanamon kirjoihin on lis~ksi p~~tetty ottaa Elin Munster
'h'jelmin suomennos: ,Li.ntupakinoita•, joka ilmestyy Otavan kustantamana 
n:o 17:tenl1 ja Selma Hlll l strt>min toimittama: ,Akvario• n:o 18:tena; jlllki
mliisen, josta k~sikirjoitus on jo~painossa, kustantaa 0 . Y. St>derstrl>m. Jo edel-
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l.iselHt kaudella katsoi yhdlstyksemme suotavaksi, etUl suomennetuksi saataisiin 
prof. 0. M. Reuterin kllsikirjoituksena oleva teos: ,Insekternas artvanor, 
sinnes- och sjlllsliv". Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran .avuksi asetetun 
toimikunnan luonnontieteellinen osasto, jossa toht. Siltalan kuoltua on Vanamoa 
edustanut jl1senenl1 toht. K. E. Kivirikko ja varajl1senen11 maist. T. H. Jarvi, 
on p:tl1ttl1nyt maksaa suomennoksen, jonka tulee suorittamaan rouva Selma 
HMllstrl}m, ja Otava on ottanut sen kustantaakseen. 

Yhdistyksen toimittama aikakauslehti .Luonnon Ystl1vl1" pl1l1tti viime 
vuoden lopussa 14:nnen vuosikertansa. Vilkkaaseen tapaan toimitettuna, m; m. 
yliopistonopettajainkin arvokkaita kirjoituksia sisl1ltl1vl1nl1, on lehtell ilmestynyt 6 
numeroa viime vuonna, sisl11tl1en 248 sivua runsaasti kuvitettua tekstHl (v. 1909 
220 sivua). Tilaajia oil lehdellll viime vuonna 450, (v. 1909 505). Lehden toi
mitukselle, plllltoimittajalle ja toimitussihteerille maist. U. Sa ala all e, samoinkuin 
taloudenhoitajalle~ ylioppilas V. Hornborgille sallittakoon tl1ml1nkin yhteydess~ 
lausua vilpitWmimml1t kiitokset tunnollisesta tyusHUln! 

Tulkoon tl1ssl1 mainituksi, etta yhdistyksen pl1l1tl}ksen mukaisesti on (rouva 
Selma Hllllstrl}min ja maist. K. H. Hl1llstrl}min toimittamana) tehty .Luon
non Ystl1vl1ssl1" olleiden kirjoitusten hakemisto (vuoden 1910 loppuun saakka), joka 
kesttn aikana painatetaan. 

Mitll yhdistyksen sislliseen toimintaan tulee, mainittakoon seuraavaa: 
Kokouksia, joista vuosikokous pidettiin Kennelklubin huoneustossa, muut Yll
opiston maantieteellisellll laitoksella, on ollut kaikkiaan 12, kuten edellise!Hll<in 
kaudella, niisHl 7 v. 1910 ja tl1nl1 vubnna 5. Kokouksissa on ll1snl1olijoita ollut 
27-44, keskimlHlrin 34 henki!Ol1 (edeli. kaudella 38). Laajempia esityksill ovat 
seuraavat 18 henkiWa p·itl1neet: V. E. Brotherus: Kohtia Elias Friesin: .Bota
niska utflygter"-nimisesHt teoksesta (10. XI.10); G. Ekman: Luurankoisten sul<u· 
puusta (11. Ill.ll); V. Heil<inheimo: Fabren tutkirnuksia hyl}nteisten haju
aistin ilmaisuist (22. X. 10); Selostus Frantzin kirjoituksesta: • Was ist ein h{)he
rer Organismus ?" (25. II. 11); E. He II eva a r a: Suomenlahden silakan mittauk
sistaan (10. XII. 10); T. Hi n tikI< a: Akl1ml1muodostuksista kasvcilla (28. I. ll)J 
K. H. Hllllstr{)m: Laatokan·Karjalan harvinaisista kasveista (30. IV.lO); T. H. 
J llrvi: Selostus Osc. Nordqvistin teoksesta: ,Ober das Eindringen des Lichtes in von 
Eis und Schnee bedeck ten Seen• (8. X. 10); Kalaviljelyksistll ulkomailla (Varjokuvin 
valaistu esitys) (26. XI. 10); Selostus Friedrich Dahlin teol<sesta: ,Die Lycociden 
oder Wolfspinner Deutschlands und ihre stellung im Haushalte der Natur" (11. 
11.11); V. H. Jllrvinen: Cercaria. mirabilis-tutkimuksistaan (1. IV. 11); V. Jl1Ms
k e Ill in en: Hyponomeuta padi-perhosen esiintymisestll Sortavalan seudulla (22. 
X. 10); I. Lei vis k 11: Oulun jMrven rantamuodostuksista ja kasvistosta (17. IV. 10); 
K. M. Levander: Selostuksia teoksista: D. Geyer: ,Unsere Land- und SUss
wasser Mollusken" ja J. K. Greve: .Saugetiere Kur-, Liw- und Estlands" (8. X. 10); 
.Naturwissenschaftliche Wegweiser•-kirjasarja (26. Xl.10); I. Liro: Suomessa ta
vatuista Sclerotinia-sienilajeista (12. XI.lO): A. Ruotsalainen: Suoliloisten esiin
tymisestll lapsissa (25.11.10); U. Saalas: Puumaisista katajoista Lohjanjltrven 
ympl1risWssl1 (8. X.10); A. J. Si Ita I a: Uutta kehitysopillista kirjallisuutta (30.IV.10) ; 
J. A. We c kse 11: Selostus K. Kraepelin'in: .Biologian· alkeista" (12. XI. 10) ja 
teoksista: Svensson: ,Flora l}fver Sveriges kulturvltxter" ja Ludv. Reinhardt: 
,Kulturgeschichte der Nutzpflanzen" (25. 11.11); Y. Vuorentaus: Erllltn hemip
terl-Iajin lyhyt- ja pitkllsiipisistlt muodoista (28. I. 11). Yhteensll 22 esitystlt -
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PienempHt esityksHt pitivMt kokouksissa seuraavat jMsenet: · J. E. A ro (2), G. 
Ekman (1), A. EnsiO (3), V. Heikinheimo (3.), Y. ·Hellman (1), . T. Hin..; 
tikka (2), K. H. HMllstrom (2), T. H. JMrvi (2), V. J~MskelMinen (1), · K. c. 
Kivirikko (2), K. M. Levander (7), K. Linkola · (3), 0. Saini (1), K. Valle 
(1), I. M. Vallenius (1), Laura Wecksell (1), J. A. Weckscll (1); sils yh
teens~ .33. Kaikkiaan on ohjelman suorituksessa ollut avulllsena -26 henkiiO~, 
piUten 55 esitysUt. 

Tuntuvaa lisMM on yhdistyksen k i r j as to saanut vuoden kuluessa. Eritoten 
on tMssll suhtees~a lditollisuudella mainittava toht. Siltal.a-v.ainajan .kirjastosta 
Va na~olle lahjoitettu arvokas !isM, vars. kehitysopillista kirjallisuutta. Hydro
graafiselta laitokselta, jossa kirjasto, puheenjohtajamme hyvMntahtoisella avull a 
on tMhMn asti saanut sijan, on se nyt muutettu zootomiselle laitokselle, jossa maist. 
P. Brofeldt on Jupautunut siU1 toistaiseksi hoitamaan ja __ kirjoja Jainaamaan. Kir~ 

jastoa _on muutenkin jMrjestetty, kirjoja sidotettu ja tekeilll:t on siiHl lippuluettelo. 
Vii me toimintakauden lopussa oli luettelossa sidottuja teoksia 8R numeroa: t:1mMn 
kauden lopussa on tMhMn · asti sidottuja teoksia 181 numeroa, lisMksi vieHt sito
mattomat. Kun kirjastossa on paljon arvokkaita teoksia ja kun se on nyt ktly~ 

teWtvMssM lwnnoss~, olisi toivottavaa, ettM vanamolaiset sielta myOs ahkeraan 
alkaisivat lainata. 

Uusia jMsenHi on vuoden kuluessa liittynyt yhdistykseen {1uomattavasti 
v~bemml!n kuin edellisellM kaudella, 16 ( edelli~enM vuonna 30 !), nim. seuraavat: 
ylioppilaat A .. Hilden, J. Riihikallio, S. Siintola, farmaseutti T. ·J1lMske
H1inen (22. X.1910); maist. K. E. Ehrstrom, .yliopp.' Ella. Eur·opaeus, J. : 'V~ 

Heikinheimo (12.XI.10); R. Envald (26.XL10); Toi'ni Cajander, Olga 
Palkeinen, Hellin Saurio (10. Xll.lO); maist. A. Alanen, yliopp. Sirkka 
Gylling (11. 11.11); K. L. v. Essen, K. E. Numminen (11. 111.11). ja maist 
Lind a Tanner (1. IV. 11). Vanaman jMsenluku on HtmMn vuoden lopussa 267~ 

Eronnut on 20 ja 1 kuollut, nim. toht. A. J. S i It a I a (19. V. 10). 
HelsingissM, 22 p:nM huhtik. 1011. , .. '· 

· Viljo Jttttskelttinen. 
Vanaman s.ihteeri. . . i 

Vanaman rahastojen tila 31. XII. 1910. 

;ila15.IV.l0 I LisMys IVMhenn ys I Til.• 3Ull~ ;io 
Kiintettt rahastot: ·I '• I 

A. J. Melan nihasto . 

I 
7.191: 28 14:60 --

I 
. 7;205: 88 . 

Topellus·rahasto '1,116: 62 . 9:70 - 1,126: U2 : 

Kihlman-rahasto .. . . . 1,011: 42 10: 02, ._ -

! 
1,021~ 44 

Hirnin rahasto 
~ . 

162:08 - :48 I - 162: 56.; 

~.481: 40 I 34:.80 I - 9,516:20 .. : 
, . 

Juoksevat rahastot: 

I s·G~20 I 
.of"-

. 137~ 93 
I 

Talotisrahasto . •. .. 322:38 185:35 
Toimintarahasto : 464:38 - 1,024:58 . 

_., .' 786:76 .j.: 5.60: .20 , ... '18p: l:l5 .1 .1,16.1: 6V 
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Lyhennysote Luonnon YsU\v1in rahaston tileista. 

Vastat{avaa. 
S ~Htstt)j~ , _ja __ korkoja . . . . .. . 

Luonnon . YsHlv~n tilaukset .. 
Jlmoitukse.t . . . . ..... . 

Myyty. van h • . vuosikertoja . 

1,521:14 

1,877: 82 

411: 50 

' 92: 10 

3JI02: 56 

· Vastaavaa : 
Painatus .. 

Jakokustannukset 

Palkkiot ... . . . 

Muita menoja . . . 
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Vanamon kokous 10. XII. 1910. 

75 

. ~;708 : 90 

.176:.15 
. 350: ""'7 

56:0& 

610:85 

3,90~: 5() 

Yliopp. E. E. He 11 eva a r a esitti Suomenlahden si1akan mittauksista saa
miaan tuloksia . · - EsitH1j~ oli katsonu't voivansa eroittaa muutamia paikallis
rotuja . rannikoillamme. Esityksen johdosta oli keskustelua. 

· Kalast. konsulentti I. M. W a 11 en ius nitytti rukiin , jonka Hthk~ oli ha arautu· 
nut- 11 _;_13 haaraan. - · N~yte oli Kustavin pitltj~ s t ~. Laupusten tllalta. 

L~~ketiet. kand. V. E. Brotheru s 1uki kohtia Elias Friesin teok sesta: 
.,Botaniska utflygter·, jonka vanhin osa on vuodelta 1843'. 

Uusiksi j ~seniksi valittiin ylioppilaat neldit: Toini Cajand er, Ol ga Paf ... 
k ein e n ja_ ·Helli .n Saurlo, · 

Kokous 28. I. 191 1. 

Kotiseutu utkimusyhdistysten keskusvaliokuntaan valittiin malsterl J. A. 
Wecksell. 

Maisteri A. En s i (} ilmoitti Betula verrucosa f. arbuscula ·a tavatun Rym~ t

tylltn saarelta Turun HtheWI. - Edelleen kertoi maist. E. erM Mn maa1aisen...arve-
luista P hragmitcs comrnunilcsen kyvysta 'kasvaa maalla. · 

· Lehtori J. E. Aro sanol myt)s n lthneens~ Viipuriin tuotuja 11- 13 haarai-
sia rukiint~ hki~. Yliopp. K. Lin ko 1 a mainitsi se llaisia lt)ytyvlt n useampiakin 
Kuopion mt_.1segssa. 

·Lehtori J. E. A ron alotteesta syniyi keskustelua sisiliskojen h:tnn lt n mcr
kityksesH1, jonka kltytutmistlt liikevMlineenM Kivirikon ja · Kiljanderin ellt int. oppl
kirjolssa n;thtavltsti liioitellaan. 

Yliopp. Y. Vuor entau s nltytti nivcll<Itrslt isiin kuuluvla I schnodemus sabu
leti yksi\t)iH1, joista toisilla oli lyhyet toisilla pitklt t siivet. Tltyslpitkill lt sllvill ~ 

varustettuja oli h ~ne n laskuj ensa mukaan vain 1/oo. Malnittu hy(}nteislaji tava
taan Elynws-m~ ttl:liss~ . Prof. K. M. Le v and e r huomautti , ett ~ t~ ll ais i sta hetero
niorflsista hyt)nteisisU! tavataan lyhytsiipi set muodot yl een s~ · pohjolsemmassa kuio 
pitkMsiipiset. · 

Yliopp. T. J. Hi n ti k ka nltytti suurcn joukon ~ k~mMmuodostuksia erl kasveilla 
esitelm6iden samalla niltten aiheuttajista . 'Kehoitti kerMltm~Hin niit~ varsinkin kun 
vol vieH! J t)yt~M paljon uusia Jajeja ja leveneminehl<in olisi t~ rke1HI saada selvllle. 



76 Kokouksia. 

Kokous 11. II. 1911. 

Varsinaisen sihteerin Viljo J:t:tskeHtisen poissaoloajaksi valittiin yliopp. 
J. S. W. Koponen h:tnen sijaansa. 

Maisteri T. H. J :t r vi refereerasi prof. Friedrich Dahlin teosta • Die Lycoci
den oder Wolfspinnen ·Deutsch lands und ihre Stellung im Haushalte der Natur•. 
Dahl esitHilt uuden tavan mlt:tr:tHt maaelltinten runsautta erilaisilla paikoflla. HMn 
on kerltnnyt htlm~hltkkejlt ajan mukaan ja n:tin saatuja tuloksia verrannut kes
kcnltltn. 

Maisteri rouva Laura Wecksell nltytti joukon monstr6sisesti kehittyneitM 
kasveja. Luultavasti atavistinen oli Platen theta bifolia kannuksettomine stlteett:tisine 
kukkineen, Bellis perennilcsen mykeraist:t oli kasvanut joukko pienempi:t vanal
lisia myker6itl1. Taraxacum triangulare'lta puuttuivat kielikukat kokonaan, joten 
kaikki olivat tasamukaisia torvimaisia. 

Uusiksi j:tseniksi valittiin maisteri A arne A 1 an en ja yliopp. neiti Sir k k a 
Gylling. 

Kokous 25. 11 • • 1911. 

_ Puheenjohtaja prof. K. M. Lev and e r ilmoitti, ett:t Vana~on kirjasto on 
siiretty zootomiselle laitokselle puurakennukseen. 

Toht. A. "Ru o tsa I a in en piti esitelm:tn suoliloisten esiintymisestlt Helsin
gin lapsissa 0,5-15 vuotisiin saakka. 300 tutkitusta lapsesta oli loisia ·36,67 
Ofo:lla, joista yleisin kihomato (Oxyuris vermicu~a'ris). ly1atojen runsaus lis:t:tn
tyy ij:tn kanssa, niin ettlt 12- 15 vuotisista on yli 50 °/o matojen tartuttamla. 
. Maisteri J. A Wecksell selosti teokset Svensson: ~Flora 6fver Sveriges 
kulturvexter• ja Ludvig Reinhardt .,Kulturgeschichte der Nutzpflanzen". Edetli
nen sis:tlttl:t tutkimuskaavoja melkein kaikille ruukku- ja puutarhakasveille. 
Sopiva varsinkin bot. puutarhan lukijoille. J:tlkim:tisesslt esiteHI:tn varsinkin 
eteHtisempien kasvien viljelyshistoria tltydcllisesti. 
· Yliopp. Y r j 6 He 11m an oli tuonut ntlht:tvltksi pienen kananmunan, jok1t 
_oli 16ydetty tolsen suuremman sisMsHt. . 

· Yliopp. K. Link o I a ilmoitti, ettM Blatta am.et·icana on tavattu, erM!In ty6-
miehen kertomuksen mukaan, Turun sokeritehtaalla ainakin 40 vuotta. 

Yliopp. V. Heikinheimo kertoi kuulleensa HtnM talvena Fringilla chlo
riksen laulavan bot. puutarhassa. Prof. Lev and e r samoin Huopalahdessa . 
Toht. K i vir i k k o sanoi sitlt myt>s uscana tal vena tavanneen~a. 
_ Yliopp. V. Heikinheimo refereerasi Bioi. Zentralblattin Hlrnltn vuoden ensim. 
numerossa olleen tri Frantzin kirjoituksen "Was ist ein ht>herer Organism~-ts". 

F. polemiseeraa nykyisHt kMsityksHI vastaan siit~ mit:t eUilmiM ja kasveja on pj
deWlvM korkeimpina. Varsinkln ihmisen asettaminen korkeimmaksi elli.imeksi on 
hltnen mielesUiltn v:Hirin. Korkeuden m!Hirlt:t vain Hlydellisempi erilaistuminen. 
_My6sk:tltn ei amoeboja ole pidettMvM alhaisimpina eUiiminlt, vaan ne ollsivat asetet
tavat elltinten sukupuussa keskelle. Referaatin johdosta ~yntyi vilkas keskustel4, 
johon ottivat osaa prof. Levander, maisterit Ekman ja J:trvl, Heiklnhelmo y. m. 
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, Hyonteismaailman taitavimmista arkkitehdeista". 
Ampiaisista ja niiden pasarakennuksista. 

U. Saalas. 

Tunnettua on, etteivat mitkaan hyonteiset pida niin tarkkaa 
huolta jalkelaistensa tulevaisuudesta kuin monet pistHiiset eli am
piaiset (kaytettyna sanan laajemmassa merkityksessa: Hymeno
ptera). Huippuunsa on tama ominaisuus kehittynyt yhteiskunta
pistiaisilla. Ja kasi kadessa yhteiskuntaelaman kanssa on kaynyt 
pesanrakentamistaito, jolla alalla on saavutettu sellaisia erinomai
sia tuloksia kuin muurahaisten, ampiaisten ja mehilaisten mesta
rillisesti laaditut asunnot. 

Mutta kuitenkaan ei pesan rakentamisen taito suinkaan ole 
yksistaan yhteiskuntaelamasta riippuvainen. Moni yksinaankin 
elava pistHiirren tekee sikioilleen pesakammioita, jotka eivat suin
kaan rakennusten huolellisuudessa ja siroudessa jaa yhteiskunta
hyonteisten pesista jalelle, jos kohta ne eivat luonnollisista syista 
koskaan saavuta sellaista suuruutta ja mahtavuutta. 

Seka hunaja-ampiaisten 1. mehilaisten (Anthophila) etta var
sinaisten ampiaisten (V espidae) joukossa tavataan toiselta puolen 
lajeja, jotka eUivat yksitellen, toiselta puolen lajeja, jotka muo
dostavat yhteiskuntia. Yhte1skuntien suuruus ja pysyvaisyys voi 
aika tavalla vaihdella. Voimme jotenkin hyvalla syylla olettaa, 
eWi yhteiskuntaeHima on kehittynyt molemmissa ryhmissa riippu
matta toisistaan, ja samoin myos pesan rakentamistaito. 

Aijomme seuraavassa tehda hiukan selkoa varsinaisten am
piaisten (V espidae) erilaisista pesamuodoista, sikioiden hoido;:,ta 
seka muutamista muista naiden laheisessa yhteydessa olevista sci-
~~~. . 

Ensin mainittakoon kuitenkin pari sanaa siita, miten Ves
pidit eroavat muista pistiaisista. 
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Silmat ovat suuret, pitkahkot ja munuamaiset. Pikkusilmi~i 

on kolme, kolmioon jarjestettyna. Tuntosarvet ovat yleensa sel
vasti taitteiset, koiraksen 13-, naaraksen 12-niveliset. Ruumis 
miltei aivan kalju. Takaruumis tavallisesti mustan ja keltaisen 
kirjava. Paras, ainakin helpoimmin silmiinpistava tunnusmerkki 
on kuitenkin ·se, etta etusiivet hyonteisen ollessa levossa ovat 
asettuneet pitkittain poimuihin joten nayttavat aivan kapeilta. 

Ruumiinrakenteensa, pesan laadun ja elintapojensa puolesta 
jakautuvat ampiaiset kahteen alaheimoon: y k s i n e 1 a v i i n t li 
era k k o a m p i a i s i i n (Eumeninae) ja y h t e i s k u n t a
ampia isiin (Vespinae). 

Erakkoampiaisia on meidan maassamme 29 lajia. Ne ovat 
yleensa pienempia ja hennompia seka variltaan tummempia kuin 
yhteiskunta-ampiaiset, joita meilla on 10 lajia. Kynnen sisalai
dassa likella karkea on niilla hammas, yhteiskunta-ampiafsten 
kynsien ollessa aivan hampaattomia. Edelleen on erakko-am
piaisten ylaleukojen ulkolaidassa yksi tai useampia uurteita, 
jotka toisilta puuttuvat. Lopuksi on niiden toisen vatsanive
len tyvessa olevassa poikkiuurteessa pienia harjuja tai liistakkeita. 
Yhteiskunta-ampiaisten vastaava uurre on silea. 

Elintavoiltansa muistuttavat e r a k k o a m p i a i set taydel
leen petoampiaisia. Taysimuotoiset elaimet imevat kukista metta, 
mutta toukilleen hankkivat ainakin meikalaiset lajit - mikali tun
netaan - ravinnoksi yksinomaan hyonteistoukkia, jotka ne myrk
kypistimellaan lamauttavat ennenkuin asettavat niita pesakam
mioon. 

Toisten erakkoampiaisten pesat ovat yksinkertaisesE savival
leihin, puuhun tai johonkin muuhun aineeseen · kaivettuja koloja 
kammioineen ja sulkuineen - aivan samoin kuin petoampiaisten
kin. Mutta toiset lajit ovat jo paasseet pitemmalle. Ne muuraa
vat itsellensa osaksi tai kokonaan ulkonevia pesia. 

Tarkastakaamme nyt hieman lahemmin muutamien erakko
ampiaisten pesia. 

Kuvassa 1 naemme meillakin yleisen Lionotus pubescens'in 
pesakolon, josta ruotsalainen C h r. A u r i v i 1-1 i u s 1 · on teh
nyt tarkoin selkoa. Pesa on kokonaan puuseinaan kaivettu vah-

1 Bidrag till KMnnedomen om vara solitara getingars l efnadss~ tt 1.2. 
Bih. K. Vet. Akad. Hand!. 19: 4 n:o 5, 1886 .Ja Ofvers. K. Vet. Akad. F<>rhandl. 
45, s. 605-611, 1878. 
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Kuva 1. Lionotus pubescens'in pes~kolo. Kuva 2. Odynerus nzurariuksen pes:J.-
kolo. 

vojen yHileukojen avulla. Se on vaakasuorassa asennossa ja va
semmalle kaartunut. Sisinna huomaamme kaksi perakkaista val
jempaa kammiota eli toukkahuonetta (f", f'). Kun koko putki on 
valmiiksi kaiverrettu, kuljettaa ampiainen sisempaan kammioon 
(f") joukon lamautettuja kaarijaperhosten toukkia - luvultaan n. 
10- asettaa siihen munansa ja sulkee kammion ohuella pergamen
tintapaisella kalvolla. Tama on luultavasti tehty - kuten Aurivilliu:; 
arvelee - hyytyn~esta nesteesta. SamanlaiseHa kalvolla on muu
ten koko kammio sisalta tarkoin verhottu. - Taman jalkeen tayt
iaa ampiaine . toisen ulommaisen kammion (£') ravintotoukilla, aset
taa munansa ja peittaa kalvolla. Vasta nyt alkaa kolon varsinainen 
huolellinen sulkeminen. Ensin tehdaan ohuenlainen seina (e) sa
vesta, joka on liuotettu runsaalla kuvusta tulevalla vedella. Sit
ten .seuraa lyhyt tyhja ontelo (d), senjalkeen toinen vahan paksumpi 
saviseina (c), taas uusi tyhja ontelo (b) ja lopuksi hyvin paksu kiin
teaksi sullottu savisulku (a). Mita hyotya tyhjista onteloista voi olla, 
sen me helposti ymmarramme. lima pysyy niissa liikkumatto
mana ja sailyttaa lampoa. Valiseinat vaikuttavat samalla tavoin 
kuin kaksinkertaiset ikkunat meidan asuinhuoneissamme. Ampi
aiset ovat laatineet itsellensa kolminkertaiset sulut. Lampo edis
taa tietenkin suuresti sikioiden kehitysta. 

Paapiirteissaan samanlainen kuin Linotus pubescens'in un 
Odynerus murariuksenkin pesa (kuva 2). Sekin on tavallisesti 
puuseinaan kaivettu. Mutta se eroaa edellisesta siina suhteessa, 
etta kaytavan paassa on vain yksi ainoa toukkakammio (f). Ravin
tona kaytetaan Chrysomela populi-kuoriaisen toukkia. 
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Tarkein eroavaisuus on kuitenkin pesan sulkemistavassa. 
Ensimaiset valiseinat ovat tosin samanlaiset kuin edellisen lajin 
pesakolossa, mutta ulommainen on tehty osaksi savesta osaksi 
puusta. Pintaa peittaa naet aina kerros hienoksi pureskeltuja 
puusiruja. Tasta on se hyoty, · etta pesan. paikka on vaikeammin 
havaittavissa kuin jos savikerrokset ul9ttuisivat pintaan asti. -
Vielapa on Aurivillius huomannut, etta · ampiaiset, jotka olivat 
tehneet pesansa punaiseksi maalattuun seinaan, aina olivat kaan
taneet pienet puunlastut niin, etta punainen vari oli pintaan 
pain. Tama tietysti viela enemmin vaikeuttaa pesan loytamista. 
Odynerus murariuksessa olisi nain allen havaittavissa jonkin
laista selvaa variaistia. Paastaksensa tasta tarkemmin perille, koetti 
Aurivillius yolla maalata pesan suun ymparystan siniseksi. Mutta 
siita oli seurauksena, etta ampiainen suuttui ja hylkasi koko pe
sansa. 

Aina ei 0 . murarius rakenna puuseiniin. joskus se asus
taa jarviruo'on varsissa. Tassakin tapauksessa se peittaa uloim
man savisulun puusiruilla. Naemme siita, etta puusirujen ldiyt
taminen on syvalle juurtunut lajitottumus. Alkupediisesti on am
piainen laatinut pesansa puuseinaan. Silloin olivat puusirut to
dellakin tarkoituksenmukaiset. Mutta muuttuneissakin olosuhteissa 
se vanhan tapansa -mukaan viela peittaa pesaapkon. 

J(uva 3. H op lomerus 
laevipe ' In pesll kam
mlolta Rubuksen var-

ressa. 

On useita muita erakkoampiais-Iajeja, jotka 
siUinnollisesti rakentavat kammionsa kasvien var
siin. Toiset, esim. Ancistocerus parietum, valit
sevat aina valmiita onteloita. Kammioiden vali
seinat tekee Hlma ampiainen kalvomaisesta ai
neesta, ja ravinnoksi pyydystaa se pikkuperhos
ten toukkia. 

Monet Hoplomerus-lajit, jotka asustavat kas
vien, esim. Rubus-pensasten varsissa, tekevat it
sellensa savesta tai hiekasta pitkan rivin kam
mioita. Nama muistuttavat suuresti monien yk
sin eliivien mehiHiisten pesakammioita. Tallaisia 
on m. m. laevipes (kuva 3), voimakkain kaikista 
lukuisista Rubuksen-varsissa elavista pistiaisista. 

Kaikille Hoplomerus-Iajeille on, kumma kylHi, 
yhteista se, etta ravintotoukiksi kayttavat maara
tyn karsakas-suvun, Phytonomus-suvun toukkia, 
vaikka paam uodot su urestikin vaihtelevat. 
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a b 

Kuva 4. a Polistes gallica'n pes~t. b Savivalliin rakennettuja Hoplomerus-pesi"J.. 

MeikaHiisista Iajeista ainakin Hoplomerus spinipes teke~ 

pesakolonsa kovaan savivalliin. Kuten jo Reaumur on osot· 
tanut, Iaatii se pesan suulle lyhyen ja taivutetun ulkone
van putken pienista savisiruista, jotka kuljetetaan ulos sen mu
kaan kuin koloakin laajennetaan. Kaivamistyo kay sangen nopeasti. 
Oman ruumiinsa pituisen kolon valmistaa ampiainen yhdessa 
tunnissa. Kammioihin, joita on kaksi, asettaa se kuhunkin jou
kon Phytonomus-toukkia. jos nama ovat suuria, riittaa 7- 8, jos 
ovat pienia, · tarvitaan niita 15- 17. Tassa naemme ensikerran 
ampiaisessa taipumusta ulkonevan pesan laatimiseen (kuva 4, b) . 
Samanlaisia 'putkia tekee myos H. reniformis. 

Viela askeleen eteenpain ulkonevien pesien laatimisessa on ot
tanut Eumenes-suku, jota tavataan meidankin maassamme kaksi 
eclustajaa: E. coarctata ja E. atricornis. Sen pesa ei enaa ole 
k a i v e t t u mihinkaan aineeseen, vaan on rakennettu kokonai
suudessaan jostain muualta kuljetetusta savesta ja kiinnitetty va
paasti johonkin kiveen, puunrunko"on tai oksaan. Se on yksikam
mioinen, puolipallon muotoinen. Suuaukon ymparys on venynyt 
kuten pu ll on suu (kuva 5). Sittenkuin ra
vintoaineet - mittarin tai pikkuperhosen 
toukat - ovat paikoilleen asetetut, sulje
taan pes~ pienell~ litteiilHi kivellii tai l(o
tilonkuorella. 

Pesan ympyriainen muoto haviaa, 
jos niita tehdaan useampia samaan ryh
maan. Seinat yhtyv~t ja muodostavat 
laajan yhtenaisen savijoukon. Vain suut 

Kuva 5. Emnenes pomijor
miksen pes~ . 
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pisUivat tasta silloin esiin. - Tallaista esim. kivessa olevaa savi
peitetta on hyvin vaikea miksikaan pesarakennukseksi huomata.
Nain on paasty yksikammioisesta monikammioiseen pesamuotoon. 

Monikammioisia pesHi rakentaa aina Ancistrocerus ovivent
ris. Ruotsalainen G. M j 6 berg 1 on tehnyt tarkkoja havaintoja 
sen rakennuspuuhista. Ampiainen toi rakennusainetta aina sa
masta paikasta, pesapaikan laheisyydessa olevasta savikuopa3ta. 
Taalta pesalle se lensi saannollisesti taydella lastilla varustettuna ai
van suoraa tieta. Mutta matkalla painvastaiseen suuntaan se 
aina teki ison kierroksen. M. sai selville, eWi se talloin kavi 
veden · rajalla imemassa itseensa vetta kauvan ja perinpohjin. Ta
man se teki saadaksensa muuraustyohonsa saven kastelemista var
ten tarvittavan vesimaaran. 

joskus uskaltavat erakkoampiaisetkin tunkeutua ihmisasun
toihin rakentamaan sinne savipesansa. V. 1892 tuotiin isalleni 
Vanhusten kodista Helsingissa kirja, jonka ylareunaan kansien 
ulkonevien osien valiin oli muurattu riviin 14 savensekaisesta 
sorasta valmistettua ja sisalta valkealla kalvolla verhottu-a kam
miota. Kussakin oli taysikasvuinen toukka. Nama olivat nahta
vasti jonkin erakkoampiaisen toukkia, - ei kuitenkaan paasty sel
vyyteen minka -- lajin. 

Tulemme sitten y h t e i s k u n t a-a m p i a i s i i n ( V espi
nae). Ennenkuin alarnme puhua ni' den pesarakennuksista, tah
domme aivan lyhyesti tehda selkoa itse yhteiskuntien laadusta. 
Vhteiskunnissa tavat~an - kuten tunnettua - paitsi koiraksia ja 
naaraksia erityisia tyoarnpiaisia. On kuitenkin olemassa Suomes
sakin muuan laji, Vespa austriaca, jolla ei ole tyolaisia ensin
kaan. Se ei niita kaipaa, silla se on alkanut eHia loiselarnaa 
eraan hyvin laheisen sukulaisen, V. rufa'n pesassa. Se asettaa 
sinne munansa ja antaa rufa-tyolaisten syottaa toukkiaan, ellen 
itse kaikista huolista vapaa. Muodoltansa ja variltansa se on sii
hen maaraan V. rufa'n nakoinen, etta se vaaraan joutumatta voi 
tunkeutua taman pesaan munimaan. - Mutta V. austriaca tar
joaa vain esimerkin loiselaman tuottamasta saannottomyydesta, -
yleensa on kaikilla VespineilUi erityiset tyolaisensa. 

Tyoampiaiset ovat surkastuneita naaraita; mutta ne eivat la
heskaan siihen maaraan poikkea varsinaisista kuningattarista kuin 

1 Biologiska iakttagelser ()fver Odynerus oviventris ~esm. - Arkiv f()r 
Zoologi, 5 nid., n:o 7, 1909. 
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esim. mehiHiistyoHiiset. Ruumiinmuodoltansa ovat ne aivan kuninga
tarten kaltaisia, kooltaan vain ovat vahan pienempia. Ainakin mo
nessa tapauksessa tiedetaan niiden viela sailyttaneen munanlaske
miskykynsa. Niinpa v. S i e b o 1 d on nayttanyt to teen, etta Po
listes gallica'n koirakset syntyvat hedelmoittamattomista munista, 
jotka tyolaiset ovat syyskesalla asettaneet. Tassa tapauksessa siis 
koirakset syntyvat parthenogenetisesti aivan niinkuin mehilais
koirastenkin kauvan on tiedetty syntyvan. Se vain on erona, etta 
edelliset syntyvat tyolaisten asettamista munista, jfilkimaisel mu
nista, jotka kuningatar itse on laskenut, mutta jotka ovat jaaneet 
hedelmoittamattomiksi. Mehilais- ja muurahaisyhteiskuntien tiede
taan sailyvan useita vuosia. Mutta ampiaisyht~iskunnat - samoin 
kuin kimalaisyhteiskunnatkin - ovat taalla Euroopassa aina vain 
yksivuotiset. Ne syntyvat kevaalla. Niiden perustajana on hedel
moitetty talvehtinut naaras, joka aluksi tekee kaiken tyon. Sitten 
tulee avuksi tyolaisia. Vasta syksylla syntyy niiden ohella koi
raksia ja naaraksia. ja ennen talven tuloa kuolevat kaikki muut 
yhteiskunnan jasenet paitsi jotkut naarakset. Nain haviaa taas 
yhteiskunta. Tama kaikki pitaa paikkansa seka kaikkiin euroop
palaisiin etta useihin ulkoeurooppalaisiin lajeihin nahden. Se 
ero on vain pohjoismaalaisten ja troopillisten lajien valilla, etta 
jalkimaisten yhteiskunnat hajoavat ennen kuivaa aikaa ja naaras 
viettaa jonkinlaista kesaunta talviunen asemasta. 

Mutta t oopillisessa Amerikassa on myos toisia lajeja, joi
den yhteiskunnat ovat pitempiaikaisia ja sa(:lvat alkunsa aivan 
toisella tavalla. A. D u c k e on saanut selville, etta sukujenf N ec
tarinia , Chartergus, Tatua, Synoeca ja Polybia, joiden pesa
rakennuksetkin eroavat ke-rrassaan meikalaisista, yhteiskunnat 
syntyvat aivan toisella tavalla: p a r v e i 1 u n k a u t t a, aivan sa
main kuin mehilaisyhteiskuntakin. Se ero vain, etta parvessa ta
vataan koiraitakin . 

Kuten erakkoampiaiset, syovat yhteiskunta-ampiaisetkin taysi
muotoisina nestemaista ruokaa, jota ne imevat kukista, puunrun
goista, hedelmista j. n. e., mutta toukilleen ne syottavat hyonteis
ruokaa. Toukkien syottaminen tapahtuu kuitenkin aivan toisella ta
valla. Olemme aikaisemmin maininneet, etta erakkoampiaiset peto
ampiaisten tavoin tayttavat pesakammionsa _herpaisemillaan ra
vintotoukilla, asettavat siihen munansa, sulkevat kammion suun 
ja jattavat sitten kaikki oman onnensa nojaan. Mutta taysimuo
toisten yhteiskunta-ampiaisten huolenpito ulettuu paljon pitem-
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malle. Ne pyyclystavat lennosta hyonteisia, purevat ne rikki puu
romaiseksi massaksi ja syottavat sitten tata toukilleen. Ne kul
kevat pesassaan kammiolta kammiolle, saattavat hereille torkku
vat toukat, puhclistavat niita ja vuoclattavat ravintoainetta suo
raan suusta suuhun, aivan kuin linnut poikasiaan syottaessaan. 

Pienemmat V espa-lajit pyydystavat toukilleen enimmakseen 
karpasia. Ne poistavat niilta paan, siivet, raajat ja takaruumiin, 
ld:tyttaen vain keskiruumiin hyvaksensa. Suuri Vespa crabro tar
joaa sikioilleen ruuaksi hienoksi survottuja mehilaisHi. 

Nain syottavat ampiaiset toukkiaan aina siihen saakka kun
nes nama ovat valmiit koteloitumaan. Siksipa taytyy kammioi
den pysya avonaisina. Vasta kun toukka on tayden mittansa saa
vuttanut, tekee se itse ennen koteloitumistaan pesakammioonsa 
puolipallon muotoisen kannen hyytyneesta nesteesta, jota se on 
erittanyt omasta ruumiistaan. - Sen johdosta, etta ampiaiset itse 
koko ajan toukkiaan syottavat ja etta niiden yhteiskunnat ovat 
vain yksivuotisia, eivat ne kaipaa mitaan ravintovarastoja, eika 
pesassa liioin ole mitaan varastohuoneita. 

Tulemme sitten itse pesarakennuksiin. Ne voivat olla mita 
erilaisimpia. Sarna laji rakentaa kylHi aina p a a p i i r t e i s sa a n 
samanlaisen pesan, mutta tama voi kuitenkin yksityiskohdissaan 
suuresti mukautua paikan ja olosuhteiden mukaan. 

jotkut ulkomaalaiset lajit kayUavat rakennusaineena savea, 
jotkut lantaakin; mutta useimmat yhteiskunta-ampiaiset kayttavat 
kuitenkin kasviaineksia. Pureskelemalla tata hienoksi ja sekotta
malla joukkoon sylkea, laativat ne paperintapaista ainetta. Ne 
irrottavat leuvoillaan puunsiruja kannoista, seinista ja aidansei
paista. jo aikoja ennen ihmista ovat ampiaiset keksineet taidon 
valmistaa taten puusta paperia. Varsinaisesti paperintapaiseksi 
tulee rakennusaine silloin kuin ampiaiset kayttavat hyvaksensa 
puiclen pitkUi nilasoluja, pahvintapaiseksi silloin kuin kayttavat 
kasvien karvoja tai putkiloita ja hyvin hauraaksi silloin kuin tyy
dytaan puunkuoresta irrotettuihin palasiin. Usein voipi viime
mainitusta aineesta tehclyissa pesissa huomata selvasti erivarisia 
vyohykkeita, riippuen siita, etta on otettu kuorta eri puulajeista. 

Esimerkkina sellaisista yhteiskunta-ampiaisista, jotka tekevat 
kaikkein yksinkertaisimpia ja pienimpia pesia, mainittakoon suku 
Polistes. Suomessa on - mikali on ilmoitettu - tavattu yksi 
tahan kuuluva laji, P. biglumis. Polistes tekee pesansa puun 
oksan alle tai johonkin muuhun ylhaalta suojattuun paikkaan 
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(kuva 4, a). Yhteisesta varresta riippuu kennokakku, jossa on 
joukko kuusikulmaisia kammioita. Niiden suuaukot ovat alaspain 
suunnatut ja toukat lepaavat aina paa alaspain. Mita etua tallai
sesta pesan riippuvasta asennosta on, sen ymmarramme sanomat
takin. Vesi ei paase kammioihin keraantymaan, ja tampa ei voi 
niista haihtua niin helposti kuin jos suut olisivat ylospain suun
natut, sill a lammin ilmahan pyrkii a ina ylospain kohoamaan. 

Miten kammioiden kuusikulmainen muoto on kaikkein edul
lisin, kun on niin vahalla · rakennusaineella saatava niin valja ja 
sopiva tila kuin mahdollista, jaakoon tassa yhteydessa yleisesti 
tunnettuna mainitsemaita. Sanottakoon vain lyhyesti, etteivat am
piaispesan kammiot kuitenkaan matemaattisessa tarkkuudessa en
sinkaan paase kilpailemaan mehilaisten kammioiden kanssa. -
On vaitetty, etta muot6 johtuisi puristuksesta, etta aivan samasta 
syysta kuin pullossa, jonne on pantu kuivia herneita ja naita sitten 
kostutettu, herneet saavat kulmikkaan muodon, samasta syysta solut
kin ampiaispesassa muuttuisivat kuusikulmaisiksi. F a b r e asettuu 
jyrkasti tata mielipidetta vastustamaan. Han on nahnyt,. miten 
tallaisia soluja rakennetaan, ja huomannut, etta heti ensimaiset 
solut, joita ei mikaan viela voi puristaa, tehdaan jo saannollisiksi, 
6-kulmaisiksL 

Useimmissa tapauksissa rakentaa Polistes vain yhden ai
noan piene laisen kennokakun. Mutta erittain edullisina vuosina 
voi poikkeustapauksissa sattua, etta se yhteiskunnan suuren li
saantymisen vuoksi tekee vieta toisenkin samanlaisen, jonka se 
lyhyella varrella kiinnittaa edellisen alle·. ]a taten on syntynyt 
kaksikerroksinen rakennus. 

Etelamaissa ovat tamantapaiset avonaiset pesat hyvin yleisia. 
NiWi eivat rakenna yksinomaan Polistes -Iajit, vaan monet muutkin. 
Ne vaihtelevat suuresti muodoltansa. Mitka ovat miltei varret
tomia, mitka hyvin pitkavartisia. Milloin Iahtee varsi kennoka
kun keskelta, milloin toisesta Iaidasta (kuva 6). Jakimaisessa 
tapauksessa ovat pesat jotenkin epasaannollisia, solut usein viis
toja, toisella puolella suurempia kuin toisella. 

Mutta eivat laheskaan kaikki ampiaiset tyydy tallaisiin avo
naisiin pesiin, jotka kyllakin lampimissa maissa voivat olla tar
koituksenmukaisia. Monet tekevat kennojen ymparille erilaisia 
suojia; ja juuri naissa suojatuissa pesissa saavuttaa ampiaisten 
pesanrakennustaito huippukohtansa. 
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Kuva 6~ !caria variegata1n pes~!. Kuva 7. Kaavamainen kuva Vespa'n pesMsHI 

Ranskalainen tutkija H en r i d e S a u s s u r e t, joka pa
remmin kuin kukaan muu on tutkinut ampiaisten pesarakennuk
sia, jakaa nama kahteen suureen paaryhmaan. Talloin han ei 
oikeastaan ota huomioon suojaa, joka samallakin lajilla voi aika 
tavalla vaihdella, vaan sita seikkaa, miten. eri kennokakut ovat 
toisiinsa liittyneet. Tasta on pesan koko arkkitehtuuri riippuvai
nen. Sen mukaan jakautuvat pesat n. s. p y 1 v a s p e s i i n ja 
k a n s i p e s i i n. 

Tarkastakaamme ensin p y I v a s p e s i a. Siihen kuuluvat 
m. m. kaikkien meikalaisten V espa-lajien samoin kuin muidenkin 
palearktisten sukujen pesat (kuva 7). Hyvaksi estmerkiksi kelpaa ta
vallisen Vespa vulgariksen pesa. Kun ensimainen kenno on saatu 
ky1lin suureksi, rakennetaan toinen samanlainen sen alle ja kiinni
tetaan siihen pylvailla, jotka ovat tehdyt samanlaisesta paperi
aineesta kuin koko muu pesa. Sitten laaditaan kolmas kenna, 
senjalkeen neljas j. n. e. Valit jatetaan niin suuriksi, etta am
piaiset hyvin mahtuvat ·siella liikkumaan ja toukkiaan syottamaan. 
Paasy on joka taholta vapaa. Ymparoiva paperisuoja on moni
kerroksinen. Kerrosten valissa eleva ilma vaikuttaa taas lammit
tavasti kuten ikkunaruutujen valinen ilma. Kerrokset peittav~t 

toinen toisensa kattopareiden tavoin. Paallimaiset ovat kaikkein 
lyhyimmat. Kennojen lisaantyessa suurentavat ampiaiset suojaa 
siten, etta sisemmat kerrokset revitaan pois ja uusia laadita;m 
niiden sijaan pinnalle. Kennot tehdaan aina siten etta suurim-

1 Etudes sur Ia Famitles des vespides 1. ~ . 1852- 58. 
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mat ovat keskellii, pienimmat y1inna ja alinna. Sen kautta voi 
suoja aina sailyttaa jotenkin pallon muodon; ja se on eduksi, 
silla pallohan on se kappa1e, jossa pienin pinta su1kee sisaansa 
suurimman tilan. Siten rakennusainetta kuluu mahdollisimman 
vahan. 

joskus voivat Vespa vulgariksen pesat tulia tavattoman 
suuriksi. Au 1 is wester lund kertoo L. Y:ssa (1898, s. 54) 
saaneensa tallaisen pesan, joka oli 22 em korkea, 22 em levea 
ja 30 em pitka. Siina han Iaski olevan 3,100 toukkahuonetta. 
Vie1akin suuremman V. vulgariksen pesan naytti prof. ]. A. 
P a 1m en kerran Soc. pro F. et. Fl. Fenn.-seurassa. Se oli Ui
pimitaten 39 em ja oli tavattu v. 1897 Uudessa Kaarlepyyssa. 

Vespa vulgaris on se laji, joka meidan maassamme tek~e 

huoneisiin katosta riippuvat pesansa. Mutta se voi niita tehda 
myoskin maan alle (kuva 8). Silloin on suoja hyvin hauras, suo
mumainen. F a b r e on nayttanyt toteen, etta tallainen pesa ei si
jaitse edeltapain ihan valmiissa ontelossa, vaan etta ampiaiset 
suurentavat sita sen mukaan kuin pesakin kasvaa, kuljettamalla 
hiekkamuruja pois leukojensa valissa. Aina ontelo on hiuk1n 
valjempi kuin sen katosta riippuva pesa, joten ampiaiset pesan 
ymparilla parhaaksi paasevat liikkumaan. 

Maana1a'isiin kuoppiin tai puiden onte1oihin rakentavat Chr. 
A u r i vi 11 i u k sen mukaan 1 myos saannollisesti meikal~H
sista lajeista ainakin V. germanica, V. rufa ja suurin kaikista 
V. crabro. Mutta V. media'n, silvestriksen ja saxonia'n sa
noo han kiinnittavan pesansa vapaasti oksaan, katonraystaan alle 
y. m. Vespa median pesan suu on saannollisesti hiukan venynyt 
pullon suun tapaisesti. 

Ruovedella lOysin kesalla 1898 Vespa rufa'n pesan, joka hy~ 

vin omituisella tavalla poikkesi tavallisesta V. rufa'n pesasta ja 
yleensakin kaikista muista V espa'n pesamuodoista, joista minulla on 
tietoa 2• Siita antaa kuva 9 jonkinlaisen kasityksen. Se oli kiin
nitetty kaatuneen puun rungon alapintaan, riippuen jotenkin li
kella maata. Suun kohdalta oli seinamia jatkettu siten, etta muo
dostivat aina maahan asti ulottuvan putken. Tama tietysti vai
keutti vihollisten paasyn pesaan kun put~en aukko oli katkossa 
sammalien joukossa. 

1 Teoksessa: Svensk insektfauna utgifv.en af Entomologlska flireningen 
i Stockholm. 13 Steklar Hymenoptera. 1 Gaddsteklar. Aculeata. 

2 Medd, Soc. pro Faun. Fl. fenn. XVI, s. 44. 
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Kuva 8. Vespa vulgariksen maankoloon raken
nettu pesl1. 

Kuva 9. Ruovede!Hl 16y-· 
detty omituinen Vespa

ruja'n pesl1muoto. 

Pylvaspesiin luetaan viela kuuluvaksi etelaamerikkalaisen 
Chartergus apicaliksen pesa (kuva IO,c). Siina on paallekkain 
useita kennokakkuja, jotka ovat reunasta lahtevan varren kauita 
kiinnitetyt kukin erikseen puun oksaan. Kaikkia naita verhoo pit-· 
kahk6 suoja, joka sulkee sisaansa paitsi kennoja myoskin suu
ren osan oksaa. 

Aivan toista rakennussuunnitelmaa noudattavat n. s. k an--
sip e s i e n laatijat. Niihin kuuluvat esim. useimmat eteHi-· 
amerikkalaiset Polybia-lajit. 

Tarkastakaamme ensiksi Polybia sedulan pesaa (kuva 10, a). 
Ampiainen kiinnittaa ensimaisen kennokakun monelta kohdalta jon-
kin esineen, oksan tai lehden, alapintaan. Kun tama on valmis, te-· 
kee se koko kennolle yhteisen kannen, joka kaikilla reunoillaan• 
liittyy kennoon, mutta jattaa kammioiden suiden alle valjanlaisen: 
tilan. Siten on paasy kaikille vapaa. Syrjassa olevan reijan· 
kautta taten syntynyt ,eteinen" on ulkoilman yhteydessa. Kun· 
kansi on valmis aletaan siihen suorastaan kiinnittaa uusia kam
mioita. Siten saadaan toinen kerros, jolle taas tehdaan kansi ja. 
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a b c 

Kuva 10. Kaavamaisia kuvia Pobylia sedula'n (a), P. rejecta'n (b) ja Charter
gus apicaliksen (c) pesMrakennuksista. 

jateUUin samanlainen aukko laitaan. Nain jatkavat ampiaiset jat
kamistaan rakennustyotaan miltei miten pitkalle hyvansa. 

Jossain maarin eroaa tasta Polybia rejecta'n pesa. (kuva 
10, b). Ensimainen kenno tehdaan aivan samanlaiseksi kuin edelli
sessa pesassa, samoin kansikin; mutta se ero on kuitenkin, etta auk
ko jatetaan keskelle alapintaa. Samalla tavalla toiseen, kolmanteen, 
neljanteen j. n. e. Siten johtaa pesaan aina kaikilla ikakausilla 
vain yksi ainoa aukko, jota vastoin P. sedula'n pesassa oli ollut 
eri aukko joka kerrokseen. 

Tamantapaiset pesat (kuvat 11 ja 12) voivat tulla erin
omaisen suuriksi. Pariisin museossa on brasilialaisen Polybia 
liliacea'n pesa, jossa on 26 kerrosta jalella, vaikka pesa onkin 
alapaastaan rikkoutunut. Sen leveys on 31,4-62,8 em, korkeus 
125,5-157 em. Tallaiset pesat eivat ole, kuten aikaisemmin on 
huomautettu, yksivuotisia. 

Polybia cayennensis rakentaa pesansa paaasiallisesti saman 
mallin mukaan kuin edelliset, mutta se kayttaa rakennusaineena 
kvartsi- ja kiillepitoista kellanruskeata savea. Tallainen pesa ei 
koskaan voi tulia juuri 36 em korkeammaksi ja 10 em leveam
rnaksi, silla jos se kasvaisi suuremmaksi, sarkyisi se oman pai
nonsa vaikutuksesta. 

lopuksi viela rnuuan omituinen pesamuoto, joka luetaan 
kansipesiin kuuluvaksi: N ectarinia'n pesa (kuva 13). Keskella 
on pallo, jonka pinta on taynna toukkakarnmioita. Tata ymparoi 
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Kuva 11. Chartergus chartari.uksen pesa. 

joka puolelta kansi, jonka muodostaa 
lo. Senkin ulkopinta on kauttaa!taan 

Kuva 13. Nectarinia mellljica'n pes~l. 

Kuva 12. Eraan Poly
bia-Iajin pesa. 

vahan suurempi ontto pal
kammioiden peittama. Sit

ten seuraa kolmas pallo,. 
senj~lkeen nelj~s j. n. e. 
Taten on toinen pallo 
toisensa sis~ss~, ja nii
den valiss~ on siksi pal
jon tilaa, ett~ ampiaiset 
mahtuvat juuri parhaaksi 
siina liikkumaan. Pien
ten aukkojen kautta el:ii
met p~asevat toisesta 
ontelosta toiseen. Koko 
Hima pesa voi pysya pys
tyssa ja sailyttaa muo
tonsa sen kantta, etta se 
on rakennettu keskelle 
pensasta tai oksaa, jqka 
sen lavisUia monessa koh-
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dassa ja antaa sille tukea. SiHipaitsi on sinne Hinne muuallekin 
tehty paperiaineesta tukipylvaita toisesta kerroksesta toiseen. 

Kuten olemme nahneet ovat pesarakennukset, jotka ampiai
set sikioillensa rakentavat, mita moninaisimpia ja taidokkaimpia. 
ja taydella syylla voimrne siis yhtya niihin, jotka sanovat am
piaisia ,h y 6 n t e i s m a a i 1 m a n p a r h a i m m i k s i a r k k i
t e h d e i k s i". 

Metsasopulin (Myodes schisticolor Lilljeb.) 
esiintymisesta Pohjois-Savossa. 

Kurt H. Enwald. 

Metsasopuli on maamme harvinaisimpia luurankoisia. Var· 
muudella sita on tavattu Suomessa ainoastaan neljassa paikassa 
ja lisaksi Vienan-Karjalassa , kahdessa paikassa. Meilla on metsa
sopulia tavattu yksitellen tai harvoja yksiloja yhdessa ja nekin 
kymmenien vuosien valiaikojen jalkeen. Mitaan sellaisia joukko
esiintymisia, joista Ruotsissa ja Norjassa puhutaan, ei meilla ol
lenkaan tunneta. Viela vahemmin tiedetaan metsasopulin tehneen 
meidan maassa sellaisia joukkovaelluksia, jotka ovat tehneet tun
turisopulin niin kuuluisaksi. Tuskin voidaan viela paattaa siita, 
etta loytaa 4 kappaletta kuolleena. vedesta, elaimen tehneen edella
mainitunlaisen vaelluksen, kuten P 1 e s k e tekee 1 . Koko elai
men esiintyminen meidan maassamme on sentahden ollut suureen 
hamaryyteen peitettyna, samoinkuin sen leveneminenkin. 

johan lehtori Me 1 a-vainaja arveli metsasopulin elavan 
useimmissa maamme metsaseuduissa. Vaadittaisi vaan, etta sita 
ahkerammin etsittaisiin 2• ja niin kai se onkin. Olemme vaan 
saaneet odottaa 1isatodisteita nain kauan. Mutta nyt minulla on· 
kin sangen merkillista kerrottavaa. 

1 Pleske: Ob~rsicht der Sllug ethiere und Vtigel der Kola-Halbinsel. 
siv. 4G. · 

2 Luonnon Ystllvll v. 1902 s. 243. Tl1hlln kirjoitukseen liittyy myos 
metsl1 sopulin kuva. 
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Edellisista loydoista oli kolme Pohjois-Savosta, ja nyt on 
elain taas tavattu Kuopiosta. 

Kevaalla 1909 paatti Kuopion Luonnon Ystavain yhdistys 
kehoittaa jasenHHin kedUimaan pikku-imettavaisia, ja palkintoja lu
paamalla parhaimmista kokoelmista toivottiin saatavan runsaasti 
tutkimusmateriaalia koolle. Tyota on jatkettu ja tullaan yha jat
kamaan. Varsinkin syyskausina on tyoskennelty suurella menes
tyksella. 

Talla kertaa ei ole tarkoitukseni kertoa koko tasta kerays
tyosta. Mainitsen vaan sen, mika koskee metsasopulia. 

jo ensimaisena kerailykesanamme v. 1909 tapasi kansakou
lujentarkastaja 0. A. F. L 6 n n b ohm Karttulan pysakin lahelta 
2 metsasopulia, mutta viime kuluneena kesana oli saalis aiv n 
toisenlainen. Tarkastaessani Lonnbohm'in viime kesana ottamat 
pikkuimettavaiset, tapasin niiden joukossa kokonaista 55 inetsa· 
sopulia. Elaimet oli saatu eri aikoina kesasta ja kaikki Karttu
lan pysakin lahelta, useimmat rautatieradalta noin 6-7 kilomet
rin matkalta. Metsasopuleja naki melkein joka kerta kun tata 
valia tuli iltahamarissa kuletuksi. Ne koettivat juosta pakoon 
kiskon sisareunaa pitkin pujahtaen nopeasti valista toisen, va-
1ista toisen kiskon suojaan ja monesti onnistuivatkin pakoyrityk
sissaan. Osa metsasopuleista oli tarkastaja Lonnbohm'in itsensa, 
osa ymparistossa asuvien lasten pyydystamia. 

Karttulan pysakki sijaiteee Kuopiosta noin 30 km lounai
seen pain aivan Karttulan pitajan ja Kuopion pitajan rajalla. 
Ehken suurempi osa metsasopuleista on otettu Kuopion pitajan 
puolelta. Seutu on sangen harvaan asuttua. Mantymetsaa kas
vavien moreeniharjanteiden valissa on lukuisasti suurempia ja 
pienempia lampia, soita seka laajoja korpimetsia, missa tiheassa 
kuusikossa tuuhea sammalikko rehottaa. 

Edellisen lisaksi on minulla vielakin kerrottavaa metsaso
pulin esiintymisesta Karttulassa. Kun farmaseutit J. S a h 1 s t e i n 
ja w. R o s b erg olivat sunnuntaina syyskuun 17 p: na 1910 
metsastysrnatkalla Karttulassa ja Karttulan pysakilta noin 1 ~ 
km etetaanpain aikoivat juoda eraasta purosta, joka kulkee rau
tatieradan poikki, tapasivat he purosta suuren joukon kuolleita 
myyria. Puron toisella rannalla laskettiin niita olleen 16 kappa
letta ja toisella oli niita ehken yhUipaljon. Puron yli johtaa 
silla paikalla harva silta. Luultavasti olivat elaimet seuranneet 
rataa ratakiskojen v~Hissa ja jouduttuaan tahan kohtaan pudon-
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neet raoista alas ja hukkuneet puroon. EHiimet, jotka nayttivat 
olevan samanlaisia, olivat eri matanemisasteella, toiset aivan tuo
reita. Ne eivat siis olleet kaikki samana yona yrituineet maini
tusta paikasta yli. Kaksi elaimista toimitettiin minulle ja olivat 
molemmat metsasopuleja. 

Sitten tulemme Kuopioon. Kun mina eraana paivana tulin 
kotiin, loysin kuolleen metsasopulin asuntoni edustalta kadulta, 
samoin myohemmin toisenkin, ja kolmannen loysi tarkastaja Lonn
bohmin pikku poika heidan kotipihaltaan. Kaikki nama loydut 
ovat aivan Kuopionlahden lahelta. Selvityksensa ne saavat seu
raavasta. Syyskuun 11 p:na tapasin laivareitilUi noin 2-3 kilo
metrin matkalla Kuopiosta etelaanpain 8 kuollutta metsasopulia 
vedessa kellumassa ja pari paivaa sen jalkeen viela yhden kau
pungin rantaan ajaantuneena, seka tohtori V. Johns son 
viela yhden lahella olevan Kumpusaaren rannalta. Oli omi
tuista nahda, miten monet elaimista eivat nayttaneet ollenkaan 
vajoavan veteen ja ne nayttivat aivan kuivilta. Kuitenkin ki
malteli jokaisen karvan paassa pieni vesipisara, ehken johtuen 
siita, etta oli kova sumu. Viela mainittakoon taman yhteydessa, 
etta koettaessani pyydystaa myyrHi saarilta ja mantereelta IaheWi 
niita paikkoja, missa sopulit oli vedesta loycletty, en saanut niita 
muualta kuin · Lehtoniemelta ja sieltakin vaan nelja kappaletta. 
Nuottamiehet · kertoivat kuitenkin nahneensa vedessa Lehtoniemen 
lahelUi suurin joukoin kuolleita hiirHi. 

Edellisten lisaksi loysi eras lyseolainen viela yhden metsa
sopulin Kuopionlahden rann_alta ja edella mainittu herra Sahl· 
stein yhden kaupungin lahelta olevalta Hukanmaelta kuopasta 
kuolleena. 

Monesta muustakin 16ydosta · minulle on kerrottu, vaan tar
keata on ehken huomata, miten vahan voi luottaa toisilta saa
tuihin tietoihin, jollei ole itse elaimia nahnyt. LahimpHi saaria 
sen paikan luona, mista tap~sin useimmat metsasopulit jarvesta, 
ja silloin vallitsevaan tuuleen nahden melkein tuulen ylapuolella 
on Rononsaari. Eri tahoilta sain tietaa, etta Rononsaarella oli 
nahty mainittuun aikaan joukottain myyria, ja kun koetin selittaa 
cri myyralajien tuntomerkkeja, vakuutettiin, etta nahdyt elaimet 
olivat varmasti metsasopuleja. jopa paikkakunnan lehdetkin tie
sivat kertoa siita. Varmuuden vuoksi annoin loukkuja muutamillc 
taitaviksi pyydystajiksi tunnetuille lyseolaisille. Nelja kertaa he 
kavivat pyydyksia kokemassa, viimeisella kerralla olin itse mu-

• 
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kana, ja saalista kylla Hiksi, noin 80 otusta, joista kumminkin 
useimmat saikytettiin piilopaikoistaan esille ja tapettiin kepilla. 
Suurin osa naista oli peltomyyria (A gricqla agrestis L. ), metsa
sopuleja ei yhtaan. Toinen esimerkki. Lehtoniemessa tapasin 
pellolla miehen, joka kertoi aamupaivalla potkasseensa syrjaan 
kuolleen hiiren. Kysyttaessa han selitti, etta silla oli pitka 
hanta j. n. e. Etsittyani, miehen avulla, elaimen, nayttaytyi c:;e 
kuitenkin metsasopuliksi. 

Kuopion kaupungissa loytyy toinenkin alue, mista on 
otettu .useampia metsasopuleja talteen. Se on rautatien lahisto. 
Vksi metsasopuli loydettiin kuolleena eraalta pihamaalta, mika 
loytyy aivan rautatieradan vieressa. Mutta merkillisemmat ovat 
kuitenkin loydot n. ~· alikaytavan luona, jossa rautatien ja ajoti~n 
risteyksessa juna kulkee harvaa siltaa myoten ajotien yli. Saa
tuani tietaa minkalainen se paikka oli, josta Karttulassa oli ta
vattu metsasopuleja purosta, pyysin oppilaitani pitamaan silmalla 
mainittua alikaytavaa ja · tulokset tulivat pian nakyviin. Maini
tusta paikasta tuotiin minulle metsasopuleja 

syyskuun 21 pl!ivl!nl! 1 kpl. 
25 2 
26 1 
27 1 

" 
28 2 

lokak. 2 1 
" 

Siis kahdeksan kappaletta samasta paikasta. Useimmat elai
mista oli otettu aikaiseen aamulla ennenkuin kadunlakaisija oli 
puhdistanut kadun. 

Minulle on siis tuotu tarkastettaviksi Karttulasta 59 2 

kappaletta, Kuopion lahden ymparilta seka kaupungista eWi sen 
ulkopuolelta olen saanut 19 eUiinta ja Kuopion rautatien Hihei
syydesta 9 elainta. Vhteensa 87 elainta. 

Mista tama runsaus elainlajista, josta kaiken kaikkiaan on ta
han asti tavattu muutamia yksityisia kappaleita? Ensinnakin 

1 MerkiiHseiUt nl!ytUil!, ettl! nel jl! pl!ivlt:t perltkkl!in tavattiin mainitusta 
paikasta metsl!sopuleja ja sitten moneen pltivl!l!n ei yhtltltn. Asia saa kuitenkin 
selityksenslt seuraavasta. Sen oppilaan, joka metsl!sopulit minulle toi, pit! viime 
mainittuna pMivl!n l! tuoda kasvikokoelmansa tarkastettavaksi. Sellaista ei hl!
ne!Ht kuitenkaan ollut ja kun mainittu pl!ivl! meni ohi, ei polka enl!l! kl!ynyt 
metsltsopuleja etsiml!ssl!. Luulen, ettlt niitl! olisi senjl:l lkeenkin voinut lHytltM. 

2 Edell !! mainlttujen metsltstl:ljien huornaamista metsl!sopuleista otan las
kuun ainoastaan ne kaksi, joista olen voinut itse varmuudella todeta lajin. 
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nayttaa minusta oikealta se Mela-vainajan arvelu, etta elain on 
kylla tavattavissa yleisemminkin, kun vaan sita kunnollisesti ct
siitaisi yo-aikaan metsaseuduista ja kayttamalla leipaa tai muuta 
kasvista syottina loukussa. Mutta ei Uima riita yksin selittamaan 
metsasopulin erinomaisen lukuisaa esiintymista viime kesana ja 
syksyna taalla Kuopion seutuvilla. Ei ainakaan ne sopulit, jot
ka tavattiin rautatieradalta tai Kuopion kaupungista olleet tavat
Iisilla olopaikoillaan, kaikkein vahimmin ne; jotka tavattiin ve
desta hukkuneina. En voi tulia muuhun johtopaatokseen kuin 
etta meilla on ollut viime syksyna metsasopulien vaellus. Mutta 
mista ne tulivat, mihin su.untaan ne kulkivat ja minne ne me
nivat, kas siina kysymyksia, mitka eivat ole yhta helppoja ratkaista. 

Mikali asia koskee Kuopion lahinta ymparistoa, nayttaa minus
ta kuin metsasopulit olisivat tulleet tanne Karttulasta pain. jos 
ottaa huomioon ne kolme loytopaikkaa (Kuopio, Leppavirta ja Suo
nenjoki), mitka entisesta ovat tuttuja Savossa, joutuu tarkastaja 
Lonnbohmin kesaasunto jotensakin. naiden keskivaliin. ja taal
lahan on runsaimmat loydot tehty. Ehken ne laajat metsaseu
dut, mitka loytyvat Kallaveden reitin ja Rautalammen reitin va
lilla, ovat metsasopulin varsinaisia asuma-aloja. Syysta, josta 
en vie Ia tahdo mitaan varmaa sanoa 1, ovat ne Iahteneet vaelta
maan ja kulkeneet lounaasta · koillista kohti. Kuopioon ne saa
puivat kahta eri tieta. Ensinnakin rautatierataa pitkin (Lonn
bohmin loydot, Karttulan puro, alikaytava Kuopiossa) ja toi-

. seksi metsia myoten saapuen lopulta Lehtoniemeen vastapaata 
Kuopion kaupunkia. Mainitulla niemella lOytyvien mokkien pi-

. hamailla ja pelloilla oli niita nahty, kissat ja koirat niita ku
lettelivat kerrottiin, nuottamiehet olivat nahneet niita vedessa kuol
leina joukottain. ja itse olen Lehtoniemelta ja sen edustalta 
saanut kasiini toistakymmenta kappaletta, joista olen voinut to
dentaa lajin. Kun vesi tuH elait:nille eteen, laksivat ne uimalla 

·jatkamaan matkaansa. Useimmat hukkuivat, muutamat paasivat 
kaupungin puolelle, mutta olivat niin naannyksissa, etta heitti
vat henkensa. Ne mitka loydettiin Kuopion lahden lahelta, eli
vat kaikki kuolleina loydettyja ja minkaanlaista ulkonaista vam
maa (esim. kissan tai koiran puremaa) ei niiss~ huomannut, ei 
sittenkaan kun nahka oli kaannetty nurin nylettaessa. 

l Tuntuu siltM kun ravinnon puute ei tassa tapauksessa ainal<aan yksin 
1-iy kenisi asiaa selittMmMan. 
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Olen aivan varma siita, etta metsasopuliyaellus ei rajoittu
nut ainoastaan sille alueelle, mista tassa on ollut puhetta. Use
ampien piUiisi vaan tarkastaa naita sievia pikkuelaimia. Kuo
piolaisten sanomalehtien kautta kaannyin kylla yleison puoleen, 
mutta tulos tasta oli sangen vahainen. Ilmoitus siita, etta oli 
nahty suurin joukoin pienia hiiren nakoisia elaimia saapui kylla 

. seka minulle etta myoskin takalaisille sanomalehdille, mutta elai
mia ei tullut talteenotetuksi, joten lajien varma totearninen oli 
rnahdoton. Ainoastaan kaksi elainta saapui minun kasiini, toi
nen Tuusniemen Kartassalon kylasta kuolleena tielta loycletty, siis 
Kallaveclen itapuolelta. Tarna on sangen merkillinen loyto, silla 
sieltahan ei ole elainta ennen tavattu. Toinen elain tavattiin 
Maaningan Ahkionlahclen kylasta myos kuolleena tiella, siis sii
n~i missa Kallaveden pohjoiset pienemmat selkavedet kapenevat 
aivan kapeaksi virraksi. 

Sitapaitsi on Fauna et Flora Fennica seuran kokouksissa 
ilmoitettu askettain viela kaksi loytoa. Tohtori H j. S c h u 1-
m an on tavannut elaimen Lempaalasta kevaalla 1910 ja herra 
K. A i r a k s i n en Ruoveclelta syksylla 1910. 

PyyHHsin luonnontutkijoitamme ja luonnonystaviamme en 'i 
kesana ja syksyna tarkkaamaan taman elaimen esiintymista. Oli
sihan koetettava saacla selville sen leveneminen maassamme ja 
tarkemmin myos sen mahdolliset vaellukset. 

Erinomaisen Hirkeata olisi, etta loydetyt elairnet otettaisi 
talteen. Ne voitaisi sailyttaa ehken parhaiten spriissa tai sitten 
nylettyna, jolloin kallo ehdottomasti on myos otettava talteen ja 
varustettava samalla numerolla, mika on nahkalla. jos ei edel
lisia tapoja tahdo kayttaa, voisi yksinkertaisesti leikata paan elai
rnelta poikki, vetaa nahkan pois ja kuivattaa auringon paisteessa 
ja sitten kieraista siten syntyneen muumion paperiin. Tallaisestakin 
voidaan laji varmuudella tocleta. Tuskinpa tassa tarvitsee erikoi
sesti huomauttaa, etta kukin eHiin ori varustettava erikoisella ni
milipulla, jossa mainitaan loytopaikka tarkoin, aika ja loytajan 
nimi. 

Tietysti on sitten kokoelmat saatettavat sellaisiin kasiin, 
etta niista . asian selvitykseksi tulee hyotya. Kuopion Luonnon
tieteellinen museo 1 ottaa tallaisia lahetyksia kiitollisuudella 
vastaan. 

1 Osote: Kuopio, Museo. 
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,Lummelajeistamme" nJmJsen kirjoituksen johdosta 
L. Y:n 1 :ssa numerossa. 

F<. H. Hom. 

Koska ta~a L. Y: n 1 :ssa numerossa ollut kirjoitus ehki1 
jollakin taholla voi sekottaa kasitteita pidan tarpeellisena sii
hen lyhyesti kajota. 

Tekija lahtee siita tosiseikasta, etta lumpeitten uloimmat 
teralehdet useimmiten ovat enemman tai vahemman vihreasel
kaisia ja verholehdet taas usein vaaleareunaisia. Hanen mieles
taan nahtavasti ei ole mitaan selvaa rajaa lumpeitten verho- ja 
teralehtien valilla. Tama on vakiinnuttanut hanet pitamaan lum
peita eri muotoisina (penta-, hexa- ja heptasepala), kaiketikin 
sen mukaan montako ± vihreata kehalehtea niilla kulloinkin 
on. Oikea johtopaatos olisi tietysti ollut aivan painvastainen, 
nimittain eWi lumpeiden kesken ei voi erotella (systematisia) 
muotoja sen perustalla, montako + vihreata ulointa kehalehtea 
niilla on, juuri siita syysta, etta tyypillisten verho- ja tyypil
listen teralehtien valilla on yhtenainen ja tasainen sarja vali-. 
muotoja. Muuten ei raja verho- ja teralehtien valilla liene niin
kaan epamaarainen, ttloimpain teralehtien vihreaselkaisyydesta 
huolimatta. Kuvia 2-5 epailen harhaan vieviksi. Onko kaikki, 
mika niissa on merkitty mustalla, tosiaankin ylztii tummaa, ja 
onko uloimpain kehalehtien asento luonnossa sellainen kuin 
kuvista 3-5 luulisi? Melan f. pentasepala lienee muoto, jolla 
on 5 rinnakkaista verholehtea, siis verhopohjus ja kukan ump · 
pu 5-kulmainen. 

Sitten tekija on kasittanyt kokonaan vaar.in Elfvingin ,Kas
vitieteen oppikirjan" lauseen: ,sisemmat teralehdet muuttuvat va
hitellen heteiksi". Talla tietysti tarkoitetaan vain, ettei naiden 
kukkalehtien valilla ole jyrkkaa rajaa, vaan on tyypillisten 
( uloimpain) teralehtien ja tyypillisten (sisempain) heteitten va
lilla yhtenainen ja tasainen sarja valimuotoja. (Tekijan siteeraama 
kohta Warmingin oppikirjassa kuuluukin: nBreger, Kron- og 
Stovbladene gaa ofte jevnt over i hverandre".) Polveutumis
opin kannalta katsoen on tosin taysi syy otaksua, etta tassa on 
lajikehityksen aikana tapahtunut todellakin muuttumista, mutta 
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valimuotosarja voi aivan yhta hyvin olla syntynyt siten, etta he
delehdet ovat muuttuneet teralehdiksi, kuin siten, etta terat ovat 
muuttuneet heteiksi. Syista, joihin tassa ei ole tilaa kajota, on 
kaikin puolin todennakoisempaa, etta muuttuminen on kaynyt 
ensinmainittuun suuntaan, etta siis lumpeitten tyypillisetkin tera
lehdet ovat fylogenetisesti syntyneet heteista. 

Omasta puolestaan tekija vaittaa: lumpeitten ,uloimmista 
teralehdista muodostuu vahitellen lisaa verholehtia". Asian laita 
on tassa sama kuin asken; aivan yhta hyvalla syylla voisi vali
muotojen olemassaolon johdosta vaittaa, etta lumpeen verholeh
det toinen toisensa jalkeen muuttuvat tai ovat muuttuneet tera
lehdiksi taikkapa ehka todennakoisemmin etta alkuaan epamaa
rainen verholehtien luku rajoittuu ja maaraytyy neljaksi. Mutta 
valimuotojen pelkka olemassaolo ei viela pakota otaksumaan, 
etta tassa olisi tapahtunut tai tapahtuisi minkaanlaista muuttu
mista rajan poikki puo~een taikka toiseen, eika vertailu lumpeit
ten ja niiden heimolaist~n kesken tallaista muuttumisotaksumaa 
tuekaan. Tekijan kirjoituksesta paatUien teralehtien vihreaselkai
syys ,nayttaa olevan tavallisinta N ymphaea alba'lla ja harvinai
sinta N. tetragona'lla". Tam a ehka on yhteydessa sen seikan 
kanssa, etta N. tetragona'lla verholehdet ovat suhteellisesti le
veammat ja nain o11en uloimpain teralehtien selkapinta jaa va
hemmassa maarassa paljaaksi. Tekijalle, joka kerran on naihin 
seikkoihin huomionsa kiinnittanyt, suosittelisin tarkastettavaksi, 
missa maarin teralehtien selan vari on yhdessa sen seikan kans
sa, paljonko tama selka kukan auetessa paljastuu. 

Elias Fries'in teos: ,Botaniska utflygter" (,Kasvi
tieteellisHi retkeilyja"). 

W. E. Brotlzerus. 

Meidan patvtemme tieteellisella kirjatulvalla on, samalla l<uin 
se ilahuttavalla tavalla todistaa tieteen eri aloilla tapahtuvasta mel
kein lmumeentapaisesta tyoskentelysta, se vaara mulmnaan, etta 
nuori tutkija tahtoessaan seurata tieteensa kehitysta kiinnittaa 
huomionsa ainoastaan viime aikojen lukemattomista jull<aisuista· 
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Uirkeimpiin, unohtaen tai kenties ajan Hiparyyden takia laimin
lyoden tutustua vanhempiin, viisikymenta, sata tai useampial<in 
sato ja vuosia sitten ilmestyneisiin tieteellisiin teoksiin. Taman 
kautta saattaa hanelle moni tiedemies, jolla on ollut hanen omalla 
alallaan uraa uurtava vaikutus, jonka nimella on klassillinen kailm, 
jaada tosi teossa tuntemattomal<si suuruudeksi. Erittainkin Juon
nontieteisiin nahden, joiden alalia viime vuosien ja vuosikymmenien 
tutkimus on tuonut esille niin paljon uutta, on tama vaara suuri; 
, vanhain" ansiot unohtuvat helposti. 

Nama ajatukset johtuivat mieleeni lukiessani viime kesana 
yfempana mainittua Eli as F ri es'in teosta. Paatin sentakia laatia 
siita · L. Y:aan selostuksen toivoen, etta taten voisin edes jossakin 
L. Y:n lukijoista herattaa halua itse mainittuun teokseen ja sen 
valityksella suureen ruotsalaiseen lmsvitieteilijaan tutustua. 

Botaniska utflygter on sarja luonnontieteellisia, etupaassa 
puhtaasti kasvitieteellisia kirjoituksia ja esitelmia (luvultaan 30), 
jotka Fries kokosi kolmeen, vuosina 1843, 1852 ja 1869 ilmesty
neeseen nidokseen. Niiden monipuolisesta sisallosta antavat esim. 
seuraavat otsakkeet kasityksen: 

Ovatko luonnontieieet sivistysvltlikappaleita? 
Aristoteleen kasviopin pltltpilrteet. 
Kreikkalaisten Nymphaeaceaeoista. 
Kasvien nimistlt. 
Kevltt, kasvitieteellinen mietelmit. 
Kasvien kotimaa. 
Silmltys kasvielltmltn tyl)pajaan. 
Mitkl1 kasvit ovat korkeimmalle kehittyneet? 
Luonnon Uiydellistymiskyky. 
Edellytykset tulevan vuoden hedelml!llisyyteen. 
Perunaruton syisHL 
Linnen kasvitieteen suhde nykyiseen. 
Ylelskatsaus sienien heimoihin, eritHlinkin niiden hyotyyn ja vahinkoon 

katsoen. 

SamaHa kuin nama kirjoitukset, mita asialliseen puoleen tulee, 
todistavat etevan tutkijan syvaa perehtymista aineeseensa ja jo 
taman l<autta tarjoovat luonnontieteiden harrastajalle erittain arvo
kasta lul<emista, on n.iiden muotokin ja kirjoitustapa omiaan lukijan 
mielenkiintoa heratta.maan. Harvoin saapi . lukea luonnontieteel
lisia esityl<sia, joissa ril<kaat, useasti nerokkaat ajatukset olisivat 
puetut niin loistavaan kaunopuheiseen asuun lmin nama Fries'in 
kirjoitukset, asuun, joka ehldi nykyaikaiseen l<cskitettyyn ja useasti 
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kuivan asialliseen kirjoitustapaan tottuneesta lukijasta saattaa tuntua 
liiankin loisteliaalta ja monisanaiselta, mutta joka samalla luo 
kirjoitettuun personallisen Ieiman, mika ei voi olla lukijaa viehat
UimatHi. - Naytteena Fries'in kirjoitustavasta olkoon esim. seu
raava ote kirjoituksesta ,K eva t": 

" .. . Tahdomme yksityiskohtnisemmin esiWUl kevi:Uln hi storian plH1-
piirteet ja kosketella paitsi kevaan edistymista myoskin sita vaihtelevaa kuvaa, 
minkl1 eri leveysasteet ja lokaliteetit kevl1l1stl1 antavat; tahdomme tarkastella kevat
kukkien monia omituisuuksia uskaltaaksemme vihdoin salaa vilkaista kevl1tell1ml1n 
hmeelliseei1 tyopajaan, missl1 kasvien lukemattomat atomit (sallittakoon meidan 
kl1ytUll1 kuvannollista lausetapaa) piakkoin kehrl1avl1t Jangat puiden pukimiin ja 
maan viherioivl1l1n peitteeseen. Katselkaamme mehiUtispesaa, muurahaiskekoa 
tai koralliriuttaa; mika suunnaton ell! man ja toiminnan meri aukeaa silmiemme 
eteenl Mutta jokainen puu muodostaa juuri tuollaisen yhteiskunnan (ja ken voi 
laskea niiden lukumaaran metsassa I); sen jokainen silmu on itsenainen, yksiWl
listl1 ell!maa elava taimi, joka taasen .jakautuu lukemattomiin eri lailla toimiviin 
ykslloihin, vaikkakin tama kaikki on niin kiinteasti, elimellisesti yhteenvalettuna~ 

etta se silmiemme edessa sulautuu vain yhdeksi kokonaiskuvaksi. Minkl1 taulun 
nakisivatkaan silmll mme, jos e9es yhden kevatpaivan saisivat vilkaista sisal!n 
naiden eri yksiloiden sisl!iseen kihisevaan toimintaan? YhUI hyvin kuin :utret
toman suuressa, esiintyy myos aarettoman pienessakin ihmeellinen, luonnollisen 
nakopiirimme ulkopuolelle ulottuva maailma. Itseal!n niin mielellaan jumaloiva 
ihminen nakee kuitenkln vain murto-osan ilmioiden ketjua, aavistamattakaan sen 
alkua tai loppua. Molempiin su untiin eteenpain tunkeva, tutkiva ihmissielu vasyy 
pian, hanta huikasee ja han pysahtyy noihin abstraktisiin kasitteihin: aika ja 
paikka, aarettomyys ja ij aisyys. Aivan ikkunamme edessa seisoo naina kevat
paivina tuhansien kukkien peitutma Mespilus; niissa lukemattomissa alkuelimiss~ 
seka naissa asuvassa sisaisessll voimassa, joka nuo kukat on synnyttllnyt ja 
keh itHlnyt, esiintyy kaikki voima ja aarett t5 myys yhtll hyvin kuin kaikissa maail
mansysteemeissa yhteensa; jokaisessa silmussa on rajattoman kehityksen aihe~ 
jokaisessa siemenessa uinuu mahdollisuus ij aisyyteen . .. " 

Tallaiseen kaunopuheiseen muotoon puettavaksi sopii erittain 
hyvin Elias Fries'in ihanteellis-uskonnollinen maailmankatsomus, 
mika lapikayvana piirteena luo naihin kirjotuksiin leimansa. Nayt
teena tasta suomennan esim. seuraavat loppusanat kirjoituksesta 
, Luonnon taydelli stymiskyky": 

Koko iarellisyydessl1 ei ole mitaan muuttumatonta, mitaan htlvia
matonta, maailmansysteemeista yksinkertaisiin atomeihin asti; mutta ainoastaan 
se, mikll jo on tayttllnyt tehHtvllnsa ja jolta puuttuu kyky edelleen kchittyl1, 
hl1vil1a, kuten vanhimmat sukupuuttoon kuolleet hirviot ja vanhentuneet yksilot. 
Mutta maailmankatsomuksessamme lohduttavaa ja ylenU1vltl1 on se, ett l1 tl!ss~ 

yleisessa hllvWssa ainoastaan yksiW menehtyy vl1istyl1kseen tayde llisemml!n ti eWI , 
tai esiintyakseen itse jalommissa ja kauniimmissa muodoissa Korkeimman ijlli-
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syydestM asti suunnitteleman maailmankuvan mukaisesti. Niin odotamme HMnen 
lupauksensa mukaan aikojen Htytytty~ uusia taivaita ja uutta maata, missM tMy-
dellisyys asuu". · 

Voisi kenties nykyaikaisen luonnontutkijan silmalaseilla kat
soen epailla eiko Elias Fries'in uskonnollinen maailmankatsomus 
jossain maarin himmenna hanen tieteellisyyttaan, hanen kykyaan 
objektiivisesti ja tosi luonnontieteellisesti arvostelemaan luonnon 
ilmiOita. Tallaisessa epailyssa ei kuitenkaan olisi vahintakaan 
peraa; on han ja tuleehan a ina Elias Fries'in nimella olemaan 
lmsvitieteen historiassa klassillinen kaiku. MielesHini nayttaa siltat 
kuin olisi hanen uskonnollisihanteellinen maailmankatsomuksensa 
vain Iaajentanut han~n nakopiiriaan, avannut hanen silmalleen 
uusia, luonnontieteille viela milt'ei aavistamattomia aloja, houku
tellut hanta koskettelemaan kysymyksia, jotka pari vuosil{ymmenta 
myohemmin muodostuivat luonnontieteellisen tut]{imuksen poltto
pisteeksi. Han lausuu naet monessa kohdassa ajatul{sia, jotka 
kayvat selvasti kehitysopilliseen suuntaan osoittaen siten hanen 
luonnontieteellisen katsantokantansa jo lwhonneen sille tasolle, 
mille sittemmin Darwin ja kehitysoppi luonnontieteellisen tutki
muksen nosti. Tallaisia ajatu]{sia tapaamme rn. m. seuraavissa 
selostettavana olevan teoksen ldrjoituksissa: 

Kasvien alkuperlt 
Luonnon tMydellistymiskyky eli orgaanisen e1Mml1n kehitys maan pl1l1lll1 . 
Sukulaisuussuliteista luonnossa kasvisysteemin pohjana. 
Muutama sana Iaji- ja sukukl1sitteista kasvikunnassa. 
Kasvilajien muutoksista. 
Mitkl1 kasvit ovat korkeimalle kehittyneet? 

Kirjoituksessan ,Kasvien alkupera" (v. 1842) lausuu Fries: 

~· .. Naemme, etta kasvikunta eri ajanjaksoina on muuttunut monella 
tavalla siten, eWI se toisiaan seuraavina aikoina yhl1 cnemml1 n lahenec nykyisUI 
kasvikuntaa, osoittaen tl1ten pl1i vl1 nselvl1sti kehittymisen yhl1 korkeampaan Uly
dellisyyteen tapahtuneen . . . Yleinen kMsitys on, ettM ylimeno toises ta asteesta 
toiseen on tapah tunut rajujen katastrofien kautta, joissa koko aikaisempi luoma
kunta on hl1vinnyt ja sen raunioista uusi noussut. Emme tosin uskalla vl1itt l1M 
tl1tl1 kl1sitystl1 vl1l1 rl1ksi, mutta meidl1n persoonallista vai~toamme micllyttl1l1 enem
ml1n pl1 invasta inen kl1sitys, se ettl1 kol<o tl1ml1 kohoaminen korkeampaan tl1ydel
lisyyteen on keskeyml1WnHI. kehitystl1, etut nykyajan seka eH!i met ettl1 kasvit 
ovat ei ainoastaan kuviteltu, vaan myi5s todelllnen korkeampi metamorfoosl alku
aikojen elMimistM ja kasveista ... " 
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Kuten Uista seka monesta muustakin kohdasta nakyy, on 
itse kehitystosiseikka Fries'ille selva. Selityksen kehitystapahtu
maan antaa han seuraavissa saman kirjoituksen riveissa: 

• . . . Alkuluomisessa on jokaiselle oliolle annettu k y k y t My dell is t y a. 
mikM yhdessM edelUipHin mMnrnttyjen kosmillisten seikkain kanssa on kehittynyt 
yha korkeammaksi ja tnydellisemmaksi . .. " 

Saman ajatuksen lausuu han myos kirjoitul{sessa ,Luounon 
Uiydellistymiskyky" (v. 1844). Tassa kirjoituksessa herattaa kui
tenkin enemman huomiota seuraava kohta: 

•... Jokaisen yksilon kehityksessM luonnossa kuvastuu koko 
·s u vu n ke hi tys. Kuitenkin tarvitsee suku aarettoman ajanjakson knydakseen 
lllpi samat kehitysasteet; joista yksilon kehitys muodostaa lyhyen yhteenvedon. 
On siis ol!ut aika, jolloin korkeimmalle kehittyneet puut esiintyiv:tt vain yksin
kertaisten solujen ( celluler) muodossa, kuten siitepolyhiukkaset, sitten alkiona 
{embryo), sitten sirkkalehden muodossa ja vihdoin suvuttomina . taimina, ennen
kuin tuoksuava kukkanen puhkesi auringonvaton vaikutuksesta. Samoin ellli 
miin nahden . . . • 

Naissa riveissahan on lausuttuna sama periaate, minka 19 
vuotta myohemmin Hackel lausui biogenetisessa perussaannossaan. 

Kirjoituksessa ,Sukulaisuussuhteista luonnossa kasvisysteemin 
pohjana" (v. 1820) huomauttaa tekija, etta lajien ryhmittycssa 
suvuiksi, heimoiksi t· n. e. jokaisessa ryhmassa jokin laji on eri
koisen tyypillisesti kehittynyt muodostaen ikaankuin keskuksen, · 
josta muut lajit sateiden tavoin haaraantuvat. Ylimeno ryhmasta 
toiseen ei tapahdu naiden tyyppilajien kautta, vaan valittavat ~en 
vahimmin tyypilliset, alhaisimmalla kehitysasteella olevat ryhman 
-edustajat. - Jos nama sel{a eraat toisetkin samassa kirjoituksessa 
esitetyt ajatukset piirrettaisiin kaavakuvan muotoon, saisimme joks . 
.samanlaisen sukupuun kuin Darwinin ,Lajien synnyssa" kuvattu. 
Mainittava on kuitenkin, etta tassa seka eraissa muissakin kirjoi
tuksissa tapaamme lausuntoi.a, jotka eivat ole taydessa sopusoin
nussa edellisten kanssa; tilan puutteen takia tahdon kuitenkin nyt 
jattaa taman kysymyksen lahemmin koskettelematta. 

Ov~tko edella esitetyt Fries'in ajatukset hanen omiaan, vai 
ovatl<o haneen vaikuttaneet ne yksityiset l<aukonakoiset luonnon
tutkijat, joiden tiedamme jo hanUi ennen lausuneen samantapaisia 
ajatuksia? Omasta puolestani olen ainakin selostamaani kirjaa 
'lukiessani tullut siihen varmaan kasitykseen, etta Elias Fries aivan 
Hsenaisesti loi luonnontieteellisen maailmankatsomuksensa. Tahan 
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viittaavat myos eraat Fries'in elamakerrat 1, joissa kuitenkin, sivu
mennen sanoen, ihmeteltavan lyhyesti sivuutetaan tama puoli 
suuren luonnontutkijan ajatusmaailmaa. 

Yllaolevassa olen . viitannut vain muutamiin puoliin Elias 
Fries'in "kasvitieteellisia retkeilyja"; niiden tavattoman rikas ja 
monipuolinen sisalto estaa naissa puitteissa antamasta niista edes 
likimainkaan tyhjentavaa selostusta. Tahdon sentakia lopuksi viela 
kerran kehoittaa L. Y:n lukijoita itse tahan teokseen tutustumaan. 
Sen kirjoitustapa saattaa, kuten jo ylempana mainitsin, tuntua 
vanhentuneelta, mutta asiallisen sisaltOnsa puolesta tulee se aina 
pysymaan niiden kirjojen joukossa, jotka eivat vanhennu. 

Teos on m. m. lainattavana ylioppilaskirjastossa. 

Katsaus Vanamon toimintaan v. 1906-1 t. 
Viljo Jtitiskeltiinen. 

Yleissilmays viimeiseen elettyyn 5-vuotiskauteen yhdistyk
semme toiminnassa antaa jotenkin tyynesti tyoteliaan kuvan. Ei 
suurempia, vahan aikaa kestavia innostuksen puuskia ole siina 
liioin huomattavissa, vaan vakavaa pyrkimysta itsekohdastaan vdi
mainsa mukaan ,kantamaan kortensa yhteiseen kekoon", (jos 
tata lausepartta kaytettaisiin). Ilahuttavaa on nahda, etta suo
menkielinen luonnontieteellinen harrastus, joka 15 vuotta sitten 
sopi Uissa piirissa pienoiseen ryhmaan, on vuosi vuodelta tana 
kasittelemanamme kautenakin saanut yha laajenevaa osanottoa. 
Te yhdistyksemme vanhemmat jasenet olette kai monasti viimei
sina vuosina kaivanneet niita yhteisen innostuksen tuloksia, jotka 
i1menivat yhdistyksen ensi elinvuosina esim. elain- ja kasvitie
teellisina sanastoina, muutaman mainitakseni, ja josta meille 
nuoremmille on tieto sailynyt painetuissa kokousselostuksissa. 
Lohdutuksena olkoon teilla kumminkin, etta mita sen jalkeen, 

1 J. Arrhenius: Elias Fries. (Lefnadsteckn. Mver K. sv. vet. al<ad:s efter 
~r 1854 aflidne led; 2:nen nidos, 1881). 

C. R. Nyblom: • Intr~destal". (Sv. akad:s l1andlingar ifrAn Ar 1706; 56 
osa, 1880). 



10-! Katsaus Vanamon toimintaan v. 1906- 11. · 

joskin usein hiljalleen on tehty, perustuu teidan antamallenne 
alulle. Samaisen sanastotyon ottaen viela esimerkiksi; vuosi 
toisensa jalkeen on sen lopullisesti jarjestaminen ja painattami
nen sukeltanut esiin yhdistyksen keskusteluissa, sen valmiim
maksi tulematta, mutta vuosien kuluessa se kumminkin jo paa
osaltaan on kaytetty ja tullut luonnontiedetta harrastaville tu
tuksi niiden lukuisten ·teosten kautta, jotka . joko yhdistyksen 
kautta tai muutakin tieta ovat saaneet suomenkielisen asun, jet 
voinee nousta kysymys siitakin, onko enaa edes tarpeellista pai
nattaakaan noita sanavastineita, jotka jo alkavat meista nuorem
mistakin tutuilta kuulostaa. 

Tuntuvampia kolahduksia yhdistykselle ja osalle sen tulok
sellisia harrastuksia on taman 5-vuotiskauden kuluessa tuottanut 
valillisesti tai valittomastikin varsinkin neljan yhdistyksen jase
nen kuolema, miesten, jotka kaikki olivat parhaassa iassa. 

Maist. 0 s k a r H y n en , Vanamon vanhimpia jasenHi 
ollen, ei liene ollut nuoremmalle polvelle tuttu muutoin kuin 
hienosta kynasta lahteneiden, mestarillisesti kuvattujen 1uonnon
kuvauksien kautta , Luonnon Y stavassa" ja erikoisessa teoksessa: 
,Metsolassa". Hanen kuolemansa tapahtui 7. IV. 1906. 

Yleista mainetta saavuttanut toht. K. E. H i r n oli ta
man yhdistyksen perustavia jasenia ja on luonnollisesti sen ajat. 
virkeydella myos ollut osallisena sen toiminnassa. Tunnemme 
hanen ,Luonnon Ystavassa" olevan kirjoituksensa Suo men n a
k i n p a r t a i s i s t a , joka on ilmestynyt myos erikoisena Va
namon kirjasena (N :o 4). Hirn kuoli 16. IV. 1907. Hanen 
muistonsa pysyvammaksi kunnioittamiseksi lahjoitti Hamalais
osakunta Vanamolle 150 mk:n suuruisen summan, kaytetta
vaksi tavalla, joka olisi omiansa edistamaan jonkun alemman 
kasviryhman selvitysta Suomessa. 

Ylioppilas A. A. S o 1 a oli jo sita polvea, johon useampi 
meista personallisestikin ennatti tutustua . . Hanen tarmostaan ja 
ansioistaan tamankin piirin yhteydessa en tarvinne pitemmalti 
mainita, tahtoisin vain mieliin muistuttaa, etta Hissa ihan liian 
aikaisin poismenneessa miehessa oli ominaisuuksia, tarmoa asian 
loppuun ajamiseen, omaa mukavuutta katsomatonta yhteistyot~

liaisyytta, jota eivat omat opiskelut saaneet syrjayttaa. jos kukaan, 
niin han on todenteolla yhdistyksemme paapyrkimyksia ollut .vie
massa eteenpait:t niina kahdeksana vuotena, mita han ennatti 
oll a Vanamon piirissa: saada suomenkieli luonnontieteellisellakin 
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.alalia omaan arvoonsa. Tammoisena suomenkielisen sivistyksen 
puolesta taistelijana muistelkaamme banta! Sola kuoli 2. II. 
1909. 

Tuoreessa muistissa viela on se kohtalon kova tapaus, jo
ka taltakin yhdistykselta riisti toht. A. J. S i 1 t a 1 a n. Hanessa 
katkesi yksi niita Vanamon todellisia ,tukia ja turvia", joiden 
nojalla koko tyoskentelymme on kulkenut ja kulkee sita vaka
vaa laatua, jolle han yhtena on perustan antanut. Siksipa tun
tuikin viime syksyna toimintaa alottaessa omituiselta nahda tyh
jana hanen paikkansa tassakin tutussa kokoushuoneessa, jossa 
hanet alaspainuvin pain olimme tottuneet nakemaan melkein 
poikkeuksetta joka kokouksessa, lahimmin kuin monet muut scu
raavan sen menoa ja kypsalla arvostelukyvyllaan ottavan osaa 
asioiden kulkuun, oppineena tiedemiehena samalla lukuisilla esi-
·tyksillaan vaikuttaen nuorempien luonnontieteelliseen kehitykseen 
mita ansiokkaimmin. Liian lahella on puheenjohtajamme muisto
kirjoitus ,Luonnon Ystavassa" tasta kaikkien . kunnioittamastam
me vainajasta, tarvHakseni pitemmalti tassa yhteydesfJa sanoja 
kayttaa. Han oli suomalaisena mies parhain ja paikallansa. 

Muita talla kaudella kuolleita Vanamon jasenia olivat: 
laaket. ylioppilas To i v o K o s ken k or v a, (t jouluk. 1906), 
postivirkamies E 1 is Nord 1 in g (t 31. VIII. 07), prepa
raattori P e k k a Mer i 1 a in en (t 2. IX. 07) ja ylioppilas 
.K. A. Ryto (t 11. IV. 1910). 

Palatkaamme sitten vars. tyokatsaukseen. 
Yhdistyksen virkailijoina ovat olleet: puheenjohtajana koko 

·taman viimeisen viisivuotiskauden prof. K. M. Lev and e r ja 
·varapuheenjohtajana toht. K. E. K i vir i k k o. 

Sihteerina: Rahastonhoitajan a: 
1906- 07 E. W. Suomalainen ]. G. Grano 
1907- 08 , 0. Ekman 
1903-09 Viljo Jaaskelainen I. M. Vallenius 
1909- 10 
1910- 11 " 

" 
" 
" 

,L u on non Y s t a v a" on ollut Vanamon silmatera, 
jota on ,kynsin hampain" koetettu ylHipitaa niinakin aikoina, 
jolloin lehden tulevaisuus taloudellisesti on hamaralta nayttanyt. 
Siten esirn. v. 1907. Edellisena vuonna oli valtioapu, jota Va
namo oli saanut nauttia kirjallisten tointensa tueksi, loppuunkay· 
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tetty. Uuclen anomuksen, 2,000 mk:an suuruisen vuotuisen apu
rahan myonUimisesUi 3 vuoden ajaksi hylkasi senaatti touko
kuussa 1907. Vahentyneen tilaajamaaran takia naytti ,Luonnon 
Ystavan" julkaiseminen toivottomalta, mutta sittenkin erityisin 
keinoin paatettiin sita edelleen jatkaa, m. m. julkaisemalla se 
vuosittain 6:na vihkona ja korottamalla tilausmaksut muilta 
paitsi koululaisilta 5 mk:aan. Tehtiin taas uusi anomus v. 
1908 maamme hallituksen puoleen, saa~a kerta kaikkiaan 2,500 
mk:n apuraha lehden taloudellisen tilan turvaamiseksi, mutta 
samalla kielteisella tuloksella kuin edelliseaakin kerralla. Yli
opiston konsistori sensijaan paatti hyvantahtoisesti myontaa ( v. 
1909) 800 mk. yhdeksi vuodeksi, (anottu oli 3 vuoden ajaksi 
vuosittain mainittua summaa), ja nain oli lehden taloudellinen 
tila turvattu toistaiseksi; kuten ,Luonnon Ystavan" rahaston ti
leista viime vuosikokouksen aikana (v. 1910) nakyy, oli saasto 
vuotta 1910 varten 1,485 mk. 31 p :ia. 

Kiitollisuudella myos mainittakoon, etta Suomalaisen Kir· 
jallisuuden Seura on eddleen lunastanut ,Luonnon Ystavan" 
vuosikertoja seuraavat maarat: 1906, 200 kpl; 1907, 200; 1908,. 
130; ja 1909, 120 kpl. 

Eri vuosikertain suuruus ja toimituksen kokoonpano na
kyy seuraavasta: 

Paatoimittajana: Toimitussiht.: 

1906, sivuja 216, f T. H. Jarvi U. Sa alas v. 
tK. M. Levander, 

v. 1907, 
" 

240, ] . A. W ecksell, 
" v. 1903, 

" 
230, 

" " v. 1909, 
" 

220, ]. A. Wecksell 
v. 1910, 

" 
248, U. Saalas 

Lehden t a 1 o u den h o it a j an a: 
v. 1906, 0. Ekman ja apuna I. Valikangas 
v. 1907, 0. Ekman 
v. 1908, 

" v. 1909, I. Valikangas 
v. 1910, v. Hornborg. 

V :sta 1909 ovat lehden vakinaisina avustajina olleet seu 4 

raavat henkilot: V. E. Brotherus, 0 . Ekman, E. Fieandt, K .. 
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H. Hallstrom, T. H. Jarvi, K. E. Kivirikko, Vaino Kokko, K. 
M. Levander, A. R. Ruoranen, U. Saalas, john Sahlberg, A. 
]. Siltala, E. W. Suomalainen, j. A. Wecksell ja I. Valikan
gas. 

Vanamon yhtena tarkeimmista tehtavista on alusta alkaen 
ollut 1uonnontieteellisen katsantokannan ja sivistyksen 1evittami
nen suom·enkieliseen y1eis66n, toimittamalla 1uonnontieteellisista 
teoksista suomennoksia tai alkuperaisiakin julkaisemalla. V :een 
1906 mennessa oli Vanamon kirjoina ilmestynyt 8 numeroa . 
Sen ja1keen ovat ilmestyneet: 

N :o 9 Fr. E 1 f vi n g : Tarkeimmat viljelyskasvit (1yhennetty 
painos). Sporn. Helfrid Jarvi. 06. 

N:o 10 B. Pop pius : Suomen petokuoriaiset. Suom. U. 
Saa1as. 06. 

(N :o 11) R. Hesse: Polveutumisoppi ja Darwinismi. Suom. 
I. Valikangas. 07. 

N :o 12 H. B u c h ja A. A. So 1 a : Suomen ta1vikasvio. 08. 
N:o 13 · Me 1 a - K i vir i k k o: Suomen 1uurankoiset, toinen 

painos. 09. 
N :o 14 A . . R u o t sa 1 a i n en : Ihmisen elainloiset. 09. 
N:o 15 Maurice Maeterlinck: Mehilaistenelama. Suom. 

Anna Fieandt. 10. 
N: o 16 A. J. S i 1 t a 1 a ja G u n n a r E k m a n : Luurankois

ten rakenne leikke1yharjoitusten perustalla. I. Kalat. 10. 

Naiden lisaksi on ilmestynyt to i n e n p a i n o s : 
Fr. E t·f vi n g : Kasvitieteen oppikirja. Suom. A. ]. Siltala . 

08. 

Sitapaitsi on Vanamon kirjoihin n :o 17 :ntena paatetty ot
taa: E 1 in Munster h j e 1m in suomennos: ,Lintupakinoita'' 
ja n:o 18:ntena S e 1m a H a 11 s t r 6 min toimittama: ,Ak
vario". 

Kiitollisin mielin on mainittava, etta yliopistolta on Pop
piuksen ,Suomen petokuoriaisia" varten saatu avustusta 800 
mk. ja Siltala- Ekmanin 1uurankoiskasikirjan kustannusten peit
tamiseksi anottu ja saatu ecluskunnan jaettavina olevista Lang
manin rahaston korkovaroista 1,000 mk. (v. 1910). 
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Etta viimeisen viiden vuoden aikana yhdistyksen harras
tukset ovat tassa kohdin menneet suotuisasti eteenpain, osoit
taa edella lueteltujen julkaisujen maara, joka on yhta suuri kuin 
ensimaisena kymmenena vuotena ilmestyneiclen Vanaman kirjo
jen lukumaara. 

V. 1908 sai Vanamo kutsun valita l jasenen ja 1 vara ja
senen Suomalaisen Kirjallisuuclen Seuran avuksi asetettuun toi
mikuntaan, joka paatti suomalaisen kirjallisuuden edistamiseksi 
myonnetyn 50,000 mk:n suuruisen maararahan kayttamisesta. 
Taman toimikunnan luonnontieteellisen osaston jasenina O\ at 
Vanamoa eclustaneet v :teen 1910 toht. A. ]. S i 1 t a 1 a (jase· 
nena) ja toht. K. E. K i vir i k k o (varajasenena), seka Sil
talan kuoltua toht. K i vi r i k k o jasenena ja maist. T. H. 
] a r v i varajasenena. Heidan alkuunpanostaati., yhdistyksemme 
mielipiteen mukaan, oli toiveita saada Kurt Lampert in 
teos: ,Das Ieben der Binnengevasser" mukailtuna suomenkie
liseen asuun. Myohemmin taytyi kumminkin aije jattaa sikseen 
kuvituksen subteen syntyneiden rahallisten vaikeuksien tahden. 
Sen sijaan on Vanamo katsonut suotavaksi, etta suomennetuksi 
saataisiin prof. 0. M. Reuter in kasikirjoitus teokseen: 
, Insekternas artvanor, sinnes- och sjalsliv". Mainittu luonnontie
teellinen osasto onkin paattanyt maksaa suomennoksen, joten 
teos tulee ilmest}m~Hin. Samoin on yhdistyksen valityksella 
Darwinin ,Lajien synty" suomennettavana. 

Suomen kotiseututkimuksen keskusvaliokunnassa on Vanamoa 
edustanut v:sta 1909 maist. ]. A. We c k s e 11. 

Vanaman muista toimista mainittakoon, etta kasvien suo
rnalaisia nirnia on yha edelleen kediilty, samoin elainnimiakin, 
joita v:teen 1910 julaistiin ,Luonnon Ystavassa." 

Vanaman kirjasto (perustettu v. 1904) on vaatimattomasta 
alusta kasvanut niin etta se · 

v. 1909 sisalsi 82 nidottua teosta, 

v. 1 91 0 " 88 " " 

ja tata nykya 181 numeroa. Tama suuri lisays tana vuonna 
johtuu toht. Siltala-vainajan kirjastosta saadusta suuresta lisasta. 

Seuraavat numerot osoittakoot kokouksien, kokouksissa ka
vijain (keskim. ), esittajain ja uusien jasenten lukua eri kausina : 
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1906---o--7' . 12 kok. 19 jas. Iasna, _ 10 esitt. ·20 uutta jas. 
1907- 8, 11 28 , 16 

" 
26 

" 
~908-9, _ 15 

" 
34 

I' 
27 

" 
37 , 

1909-10, 12 
" 

38 
" 

28 , 30 , 
1910 -:-:- 11, 12 , 34 , 26 

" 
16 , 

Kokouksissa Hisnaolijoitten 1uku . on melkein saannollisesti 
kasvanut vuosittain ja samassa m~Uidissa alkavat yha useammat 
myos ottaa osa.a ohjelman suoritukseen. Samoin uusia jasenia 
on liittynyt vuosi vuodelta yha enemman, ei poikkeuksetta kum
minkaan. · Niinpa on huomattava ero nyt juuri kuluneella kau
della liittyneiden (vain 16) ja edellisella kaudella tulleiden (30) 
valisessa lukuinaarassa. 

Kokoukset, joita · on ollut eri vuosina 11 - 15, on pidetty 
yliopiston maantieteellisella laitoksella. 

Lopetan taman katsauksen siina vakavassa toivomuksessa, 
.etta yhdistyksemme saisi edelleenkin rauhassa toimia, · taloudel
lisista huolista vapaana jatkuvasti edistaa suomenkielen kayttoa 
luonnontieteellisessa kirjallisuudessa ja etta se saisi nauttia edei· 
leen sita vakavaa ja tieteellisesti kykenevaa ohjausta, jonka tur
vissa on saatu niitakin tuloksia kuin edella on mainittu . 

. Helsingissa, 22 p:na huhtik. 1911. 

fenoloogisia tietoja Lammiil piHijasta. 
Koonnut E ino Jttttslceltlinen. 

Ormajarvi eli Ormijarvi sijaitsee Lammin kirkonkylan 
laheisyydessa. Pituus ja leveys . on ~elkein sam a, noin 
.5 ·Jkm. Rannat ovat enimmal<seen mat~l.aa, muta pohjaista 
maata, kasvaen . runsaasti monenmoisia vesikasveja. Ainoas
taan itainen rantaseutu on jyrl<empaa ja syvempaa. Lanti
·s·elHi ninnalta aukenee noin 5 km pitka ja kapeammalta .kohdalta 
:noin 7 m levea Ormajoki, josta vesi niuutamien jarvien kautta 
:yhtyy lopulta Paijanteeseen. Etelaiselta ilma·nsuunnalta yhtyy jar
·yeen paikoittain keinotekoisen, pienenlaisen joen kautta .ri. k. Lovo
iarvi, joka vuorostaan on yhteydessa n. k. Lammin jarven kanssa. 
Viela yhtyy jarven koillisella ilmansuunnalla n. k. Kyynarajarvi ja 
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Sarkijarvi, edellinen noin 1 km pituinen. - Veden kerrotaan 
Ormajarvesta vahentyneen vuosi vuodelta. Kertomusten mukaan 
on Orrnajarvi ennen ollut hyvin kala- ja rapurikas jarvi. K a I at 
ovat laadu1leen olleet erinomaisen maukkaita. Viime vuosina on 
kuitenkin niiden saanti . yha vahentynyt. Rapujen vahenemiseen 
lienee rapurutto vaikuttanut, koskapa v. 1909 ei niita saatu enaa 
juuri ollt:!nkaan. 

Ormajarven jaatymissuhteista. 

V. 1843 oli jarvi viela joulun aikaan sulana, jaatyen vasta 
tammiktiussa, aueten uude1leen jo maaliskuussa. 

· V. 1872 oli sanottu jarvi vie] a jaassa kesakuussa. (Nalkavuosi I) 

v. 1890 vapautui Ormajarvi jaista 16 p. huhtik. 

" 
1904 

" 
" 

IY05 
" 

1906 , 

" 
1907 

" 
" 1908 

" 
" 

1909 

" 
1910 

" 

Varhaisemmista kalojen 

H auk i: v. 1906 

" 1907 
" 1908 
" 1909 

" 
" 
" , 

" 
" 
" 

" 5 
" 

toukok. 

. " 9 
" 

" 
26 p. huhtik. 

" 
8 p. toukok. 

" 
19 

" " , 23 
" 

,, 

" 
20 p. huhtik. 

k u f u a j 0 i s t a 0 r m ajar v e s sa. 

noin 21 p. huhtik. 

" 27 " " 

" 
Made: v. 1904 alkoi noin 

2-10 p. toukok. 
14 p. tammik. 
22 p. tammik. 

Sarki: 

" 1905 " 
1906 " 

" 1907 " " 19 " 
1908 " " 23 " 

" 1909 " " 23 " 
v. 1909 parhai ll. helluntain aik. 

" 
" 
" 

Sekalaisia tietoja, jotka ovat olleet merkittyina vanhan kir-
jan laitaan: 

V. 1883, 3 p. kesak. ovat rukiit olleet tahkalla. 
V. 1890, 1 p. toukok. on lehti ollut punssa ja ruoho maassa. 
, , 18 p. , vat rukiit olleet Uthkal1a ja marjat 

viinimarjapensaissa. 
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V. 1890, 21 p. toukok. satoi rakeita niinkuin omenoita, sur
mateo paljon rukiita ja sarkien akkunaruutuja. - 27 p. toukok. 
satoi Junta maan peitteeksi. (Huom I Ormajarven vapautum. 
jaista v.1890!). 

· V. 1891, 23 p. maaliskuuta on ollut 27° pakk~sta ja 
taysi lumi maassa. 

V. 1894, 18 p. touko~uuta ovat tuomet kukkineet ja 
koivussa on ollut myos lehdet. 19 p. toukok. ovat rukiit olleet 
tahkalla. 

V. 1894, on ollut Mikon paivana omenapu~ssa kuklda. 
V. 1907,30 p. syysk. tavattu tulikypsii:i maaramia (vaapukka). 

Talvella 1909 noin marraskuun 21 p:na on nahty ja am-
muttu Lapin polio Lammin pitajan Koistilan kylassa. Samana 
talvena on ammuttu useampiakin, k~ten edellisenakin vuotena. 

Kirjallisuutta .. 

Albert Lilius, Luonnontiedon opettisoppi. Kansakoulukasvatuksen alalta 
IV. K. J. Gummerus o. y. 1910. 140 sivua. Hinta 1: 85. 

THm:.tn kirjasen ruotsinkielinen laitos oli aikoinaan L. Y:ss:.t ilmoitettuna 
(L. Y. 1906, s. 214), suomenkielinen on sitH paljon laajempi. 

Luotuaan ensin historiallisen .katsauksen luonnontiedon opetuksen vaihei
slin tekij:.t ottaa puheeksi luonnontieteen opetuksen teht:.tvat kansakoulussa, 
·muodostaen taman tehtav:.tn nltin kuuluvaksi: ,Kansakoulun luonnontiedon ope
tuksen tulee pyrkill kehitH1mlll1n sellaista luonnonharrastusta, jolla voi olla mer
kitysHt muodostettaessa itsen:.tisHI ja mahdollisimman oikeaa elllmllnkatsomusta•. 
Hyt>dyllisyysn:.tkokannan huomioon ottaminen oikeuttaa menemtl:.tn yli nlHn ase
tetun rajan ainoastaan kun on kysymys sellaisesta opinalasta kuin terveysoppi, 
joka on varmasti tarpeellinen joka ainoalle oppilaalle. - Seuraa sitte ,Luonnon
tiedon asema opetussuunnitelmassa". MyonU!en ettei luonnontietoa voi Spencerin 
lailla vaatia koulun plll1aineeksi, tekij:.t kumminkin toivoo sen tuntimlHirlln Iis:.t:.tn
tyv:.tn. SiUI on Hllloin opetettava sek:.t koulun ala- etut ylllastellla. Luonnon
tiedon oppikursseja varsinkin kansakoulussa tekijll kllsittelee verrattain seikka
perllisesti. H1tn ajattelee tllllt>in kouluolomme jllrjestetyiksi siten, ettll 6-vuotista 
pohjakoulua, joka vastaisi nykyistll kansakoulua esikoululneen,· seuraisi 3-vuotinen 
keskikoulu ja t1!H1 3-vuotinen lukio . . Olisi mielell1!l!n nl!hnyt joitakin suunnitteluja 
siitl!kin, kuinka Iuonnontiedon opetus on paraiten j!lrjestett!tvll niiss:.t kokonaan 
toisenlaisissa oloissa, joissa kansakoulumme nykyllitn ja varmaan viel:.t hyv:tn 
aikaa edeskinpllin toimivat. Opetusaineksen kl!sittelyyn nl!hden tekijll, mitl! 
kansakouluun tulee, l<annattaa saksalaista yksityisten lajien biologiaan syventyvll1! 
menettelytapaa. Tllm:.t ,on v:tlWim:.ttt>n ehto, jotta oppilaat saisivat tyydytt:tvan 
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kMsityksen siitll, ettM jokainen elimisW suurin piirtein katsottuna on hllmmllstyt
tavlln sopusointuisa ja tarkotuksenmukainen kokonaisuus. Ja sellain~n kasitys 
on eHlmllnkatsomukselle erinomaisen Htrkea •. Ja edelleen: "Syva kasitys siiHt, 
etHl Juonnon olennot elllvat, eH!~at o~aa elMm~Hlnsa, on kuitenkin oivallisin maa
ala, jonka kansakoulun luonnonhistorian opetus voi valmistaa elamankatsomuksen 
harrastukselle. - Nlliden yksi!()llisten kuvausten jllrjesHtmiselle tekijM kansa
koulun asteella pitllll Jungen periaatetta parhaana. Tat~ periaatetta han kum
minkin, samoinkuin Soininen, johon hlln koko esityksesslllln lllheisesti liittyy ~ 
kMsittelee sangen muovaillen, eika puhukaan ,eH!man-yhdyskunnista • vaan 
, luonnollisista ryhmisU!", tahtoen tlllH! ilmaista, ettei tule olla tarkotuksena 
seikkaperllisesti syventya kaikkiin elaman-yhdyskunllassa vallitseviin monimut
kaisiin vuorovaikutuksiin, mika taas edellyW1isi lukuisain elibmuotojen ja nlliden 
rakenteen tarkkaa tuntemista. Kehitysasteperiaatteelle han, lnielestllni aivan 
oil<ein, ei anna niin suurta merkityst11 kuin S., ja asettaakin S:sta poil<eten ope
tuksen alkuun .pihaelllimet", · s. o. kotielaimet ja esim. varpusen ja p ~U!skysen, 

koska nllma ovat pienille oppilaille henkilbkohtaisesti tutuimmat. NMihin kay
tettllisiin pari ensim11ist11 kouluvuotta, jonka jl:tlkeen kolmantena vuonna seuraisi 
all<eellinen esitys ihmisruumiin rakenteesta, mika tukisi seuraavain vuosien eHtin
opin kurssia. Nlliden seuraavain -vuosien ohjelmana on vapaana kehittyv~ 

luonto, ja huomio l<iinniteH!lln nyt kasveihinkin. Syyslukukausi kllytetalln 
metslln, kev11t rantain ja vesien, ja viidennen vuoden syksy luonnonniittyjen 
eH!inten ja kasvien k11sittelemiseen. • Tllhlln saakka hyodyllisyysnl1k6kohdat tahal
laan syrjl1yteHI11n, tl1stl1 edesp!lin ne sen sijaan tulevat ma11r1111viksi. Kymmenes 
ja yhdestoista lukukausi ldtytetl1l1n viljelyskasveihin ja kiinnitetl111n paljon huo
miota maanviljelykseen ja karjanhoitoon. Pohjakoulun oppim1111ran p~H!ttlla 

lopuksi ihmisruumiin rakenteen, toiminnan ja hoidon aikaisempaa laajempi 
kasittely. - Kaytl1nn6llisil1 t6iU! kansakoulun luonnonhistorian kurssin yhtey
dessl1 on pidettava tllrkellnll havainnon ja itsetoiminnan edisttljinll. Niinpl1 pitllisi 
oppilaiden saada ottaa osaa metsllnkylvMn, hoitaa vesielllimil! ja vesikasveja 
akvariossa · tai ulkosalla olevassa vesis~Hiioss:.t, vaalia hyonteistoukkia ja l<oteloita, 
harjottaa puutarhanhoitoa tai ainakin tehdll idatHtmiskokeita. 

Keskikoulussa ryhmitetalln aines ; morfologissystemaattisten nllkokohtain 
mukaan. Helpottaaksensa my6hemmin tapahtuvaa elimellisen 'tuonnon tarkas
tamista keliitysopin valossa, pitllisi keskikoulun systematiikan kurssin edetM 
alemmista eliOisUt ylempiin. Oppilaitten Utll:.t asteella huippuunsa kohonnutta 
l<okoomisvaistoa . on kasveja kerl1yWtmaiHI ohjattava oikealle tolalle. Ennen 
keskikoulukurssin lopettamista otetaan ihrnisruumis viimeisen kerran puheeksi. 

Lukioasteella voitaisiin ajatella luonnontiedon kMsittelemistll historiallisesti; 
lyhyt yleiskatsaus tieteen harhailuihin ja voittoihin voinee silloin herl1tt11M har
rastusta. Ellei] tall6in voitaisikaan ottaa puheeksi kaikkia luonnontieteen aloja, 
olisi ainakin yhden teorian vaiheet otettavat kasiteW1viksi. Tllhlln sopiva teoria 
on kehitysoppi, ,el milll1l1n luonnonhistorian opilla ole samaa merkitystll elamMn
katsomukselle eika luonn_onhistorian tutkimukselle, ei minl<l1an teorian historiassa 
kuvastu tieteen eikl1 yleisen sivistyl<sen vaiheet tarkemmin". Ennen tl1tl1 kehitys
opin k11sittelyl1 olisi jl1rjestettl1va kasvianatomisia ja -fysiologisia laboratsioni
harjotuksia. Lopuksi vertailevan hermostoanatomian ja ell1inten psykologian 
kurssi ,valmistaisi aineen ja hengen vl11isen suhteen pohtimista ja muodostaisi 
lukion korkeimpain luokkain opetussuunnitelmissa arvol<kaan ellemme sanoisi 
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valtHlmattoman pohjan ja taydennyksen m_uodossa tai toiscssa esiytyvillc tarl<eille 
ihmiseH!man psykologisille ja sosiologisille tutkimuksille''. 

Seuraavat luvut kasittelcvat varsinaista opetusmetodiikkaa, herbartilaisten· 
,muodollisia asteita.", jotka teldjli esittlili Soinisen mukaan asettuen niiden sovel-
luttainiseen nlihden vieilikin vapaammalle kannalle, ,,kuulusteluja ja kertauksia'',. 
jolloin huomautetaan kotiteht'livain ]a lliksynkuulustelun merkityksesHl. Havainto
vallneist~ ja niiden kayttlimisesta puhuessaan han painostaa rctkeilyjen valttl1-
ml1W:imyytu1 ja koulupuutarhan Htrkeyttli, samoin myos piirustusten merkitystli .. 
Lopuksi on muutamia opetusnaytteiH1 seka viimeksi ,,suositeltavaa lucnnontiedon 
opetusta koskevaa kirjallisuutta'', joukossa Luonnon Ystavakin; luen puolestan_t 
selostamani kirjan L. Y:n lukijoille suositeltavaan kirjallisuuteen. 

K. H. HtJm. 

,Popular Naturvetenskaplig Revy"-nimlnen luonnontieteellinen aikakaus-
kirja on taman vuoden alusta alkanut ilrnestya Ruotsissa Hthettamalla ensimaisen 
vihkonsa maaliskuun puolivalissa julkisuuteen. Mikali lehden ·julkaisija dos. 
Gosta 'Gronberg tilausilmoituksessa Jausuu, on uuden julkaisun tarkoituksena esit-
taa sivistyneelle, Juonnontieteita harrastavalle yleisolle Hlrkeimmat tulokset siita· 
uupu·mattomasta tyosta, jota toimitetaan Iuonnontutkimuksen eri tyoaloilla. Pi-
temmal: kirjoitukset tulevat kasitteleml1l1n havainnollisia esityksia kysymyksista,. 
jotka uudempien tutkimusten ja havaintojen kautta ovat tulleet pl:tivan polttaviksi. 
Sitavastoin tieteellisten tutkimusten julkaiseminen ei suorastaan kuulu lehden 
ohjelma~n. Lyhemmissa kirjoituksissa tull(lan selostamaan huomattavampia teok-· 
sia ja niiden ohella keksintoja, joilla on yleisHI mielenkiintoa. 

Mikali ensimainen vihko osottaa, tulee lehti jakaantumaan osastoihin, joissa 
pohditaan: 1) tl1htitieteellisil1, 2) geoloogisia ja maantieteelllsil1, 3) bioloogisia~ 

4) fysikaalisia ja kemiallisia 5) teknillisHI ja uusimpia keksinWja koskevia kysy
myksil1, kaikilta nl1iiUI aloilta ensimainen vihko sisl1ltl1l1 lukuisia, mieltl1kiinnit
Hlvil1, ammattimiesten kirjoittamia kirjoHuksia. . A vustusta toimitukselle ovat lu
vanneet Ruotsin useimmat huomattavimmat luonnontutkijat, joista ainoastaan mai
nittakoon sellaiset kuin Svante Arrhenius, G. De Geer, G. Lagerheim, Wilhelm 
Leche, Otto Nordenskjold, Sven Hedin y. m., jotka l<aikin puolin ovat omansa1 
takaamaan lehdelle arvokasta sis~ltol1. · 

Lehti ilmestyy • P. A. Nordstedt ja Poikien • kustannuksella Tukholmassa 
joka toinen kuukausi vl1hintl1in 48-sivuisena. Tilaushinta on vuodelta 5 Kr. 

A. H-n. 

Leon Marret, leones florae alpinae plantarum-niminen teos on 
alkanut ilmestyl1 Pariisissa, ja on naytenumero siiUt Hthetetty L. Y:n toimltul<
.selle. Teas sisa!UHI prass~ttyjen yksiloiden muka:m tehtyjtl lmvajtlljennoksHl 
kaikista niista maapallon kasveista, joita voidaan varsinaisina alppil<asveina 
pitaa. Jokaisen lajin levenemis~sta antaa · sitapaitsi erikoinen pieni karth hy
vin havainnollisen yl'eiskasityl<sen. - Teoksesta tulee · vuosittain ilmestyml1!Jn 
5 osaa, joissa kussakin on 20 taulua my<Haseuraavine teksteineen. Vuosikerran 
hinta on 40 Smk. 

',..,. t. 
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PienHi tietoja. 

Taistelua luonnossa. Helpostl huomaa useinkin nltk{5jl:Uin tyynesslt ja 
.aivan rauhallisessa luonriossa taistelua. Vahvemmat sortavat ja tuhoavat hei.
kompia, olivatpa sitten sa man tai eri lajin yksil{5itlt. T~mlt on taistelua olemass'a
.Olon pi.tolesta. Haiti ja monet muut kalat sy~vltt pienllt 'liyriltisUt, hltvittllen niitll 
lukemattomasti. Lokit, tiirat y. m. nop'paavat merestlt hailin. 

· Nllin kesMIHt v. 1910 seuraavat tapahtumat. 
Juotikas oli ottanut kiinni kymmenpiikkisen rautakalan. Se oli suullaan 

·tarttunut kalan kiduksiin, kiertltnyt ruumiinsa sen selk:tpuolitse ja imeytynyt 
perltpuolessa olevalla imulavallaan kiinni kalan vatsaan HthelUt anusta. Juotikas 
jmi nyt aivan rauhallisena verta rautakalan kiduksista, kalan kiireesti hengiWt
.esslt ja paiskellessa pyrsf~IHfltn pllllstMkseen vapaaksi. 

Seuraava on yhUt omituinen, vaikka toisenlainen n:tytelmlt. 
Sudenkorento oli juuri tullut ulos kotelostaan ja oli 3 em yl:tpuolella 

ikotelokuortaan sam alia korrella. Sen siivet oikeni vat ja kasvoivat pian;. mutta 
ruumis oli vielll aivan pehmelt ja veltto, niin ettll korento ei viellt voinut Hthtelt 
3entoon. Sattuipa kortta myMen kiipeltmltltn pari muurahaista. Huomattuaan 
korennon avuttoman titan iskivllt ne h'eti leukansa sen ruumiiseen, koettaen 
vetltlt sitll alas korrelta. Mutta korento piti kovasti kiinni jaloillaan. Kohtapa 
oli siinlt muurahaisia kymmenkunta. S:Htlittll kllvivllt ne uhrinsa kimppuun, 
joka siipiMnsll pMrisyttlten koetti peloittaa pois tai pudottaa muurahaisia. Seu
rattuamme hetkisen taistelun kulkua, vapautti toverini korennon vainoojistaan 
ja nosti sen turvallisempaan paikkaan. 

N:tin ilman asujanten taistelevan keskenMMn. Muuttohaukka ahdisteli 
itsenslt kokoista varista. Taistelu ci ollut tasavltkistM, sillM varis on paljon huo
nompi lentllj lt ja muutenkin heikompi. Variksen hMUthuudot kutsuivat paikalle 
muita variksia ja haukka katsoi parhaaksi per:tytylt. 

Olin lammin rannalla onkimassa. Muuan mittariperhonen oli pudonnut 
veteen ja r:tpytteli silnll avuttomana. Huomattuaan HtmHn kllvivMt muutamat 
hyttyset perhosta ahdistamaan, samalla kuin joku kala koetti manta kertaa . 
sit lt siepata. - T:tten voi kalkkialla luonnossa havaita taistelua. 

Mariti V. Kurki. 

UsDA harvinaisia vieraita PudasjArvellA. - T. k. 7 p:na nMin eHtMllM oudon 
lin nun len HI van, jll lessltltn 4 varista jotka pitivll t kauheata elllmlJlt. Linnusta ja 
varisten hommista pl:tll ttelin linnun olevan jonkun harvinaisen pmli:>n ja koetin, 
vaikka turhaan, ottaa siitll selvllll. Asia jlli arvoitukseksi, kunnes kauppias K. 
Pietarila tllnl:tlJ n ilmoitti nll hneensll t~yht~hyyplln (Vanellus cristatus). Menin 
sitlt katsomaan; se asustaa Iijoen rantatormllll ll , tulvan kiertllmlt lllt ruohikolla, ja 
on aivan kesy; plllJsti minut kymmenen metrin matkalle. Lentoon kun meni, 
tunsin sen samaksi linnuksi, jota ptilli:>ksi ensln luulin; samat mustap l:t iset sii
vet ja sa rna valkea rinta! - Mikllli tiedetltlln, ei Htlt!Ht miesmuistin aikana ole 
si tll tavattu kuin kolme kertaa, viimeksi v. 1898. 

Kottaraiset joista aikasemmin olen ilmoittanut, kestiv:tt onnellisesti kylm:tn 
ja pahan ilman. Nyt ne asustavat Koivusaaren ainoassa petajllssll, vanhassa tu
kin p~nt~ssll. Olen kehoittanut kail<kla jatul maltn nllml:t harvinais~ t vie-
raamme rauhaan. Pudasjllrvi, 10. V. 1911. A. W. Bergh. 
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Lintutietoja Tampereelta. ,Suomen luurankoisissa" ei mainita, eWt I a pin
t i a i 11 en (Parus cinctus) esiintyisi esim. Tampereer1 seuduilla tal vi sin. Usein olen 
sen kuitenkin Hlnl1kin talvena tavannut pieniss:t parvissa, onpa se Hl:tll:t ammuttu
kin. Tahmelan l:thteell:t n:tin helmik. 26 p:nlt nokkavarpusen (Goccotmustesvul
garis). Se istui hiljaa tuomessa ja ~l}i rriarjoja. Lentotav:tssaan se muistutti suuresti 
kotivarpusta. Toista kertaa en nlthnyt sit:t. Kahtena vii me talvena on Tahmelan Hlh
teelHt oleskellut p e u k a 1 o in en (.Anorthura troglodytes). Vii me tal vena · nl1in sen 
joka kerta kun sielUl k:tvin, tMnlt talvena yhden ainoan kerran. Mahdollisesti on se 
joutunut sielUl ,,parempiin suihin'', sielll1 kun n:tet asuu l<aksi kissaa. Tammerkos
ken suvannossa, Aliuannassa, oleskeli koko huhtikuun kolmivarpainen lokki 
(Rissa tridactyla). SilUt oli kumppaneina kaksi l<alalokkia. Se oli aivan kesy. 
Muutamari J{erran kltvin sitli katoilla syl}tHtmltssll. Kun heitin kalan aivari Hthel
leni veteen sen ohiie~Hiessll; laskeutui se veteen, sl>i kalan siinlt, teki sitteri 
pienen l<iertomatkan j a tuli uutta noutamaan. Josl<us ~e j:ti veteen uimaan ja 
sm siina kaikki kalat yhteen mittaan. Hyvin sen siin~ oppi erottamaan muista 
lokeista. SiiHi oli lyhemmlit siivet kuin kalalokilla ja lentotavassal<in olin huo
maavinani eroa verratessani kummankin lokkilajin lentoa. Huhtikuun iopulla, 
kun avovesi allwi lisllllnty:t, nltin sen yh:t harvemmin ja toulwk. alkupuoiella 
jltitten llthdetty:t se vallan katosi. En ainakaan keksinyt sitl1 muitten lokkien 
joukosta enltlt. Tampere 20. V. 1911. S. Lil;ja. 

Kolmlvarpainen lokki (Rissa tridactyla L.) tavattu Wimp ells s lt Poh
janmaalla. Kirkkoherra K. A. S i1 en, joka on lahjoittanut llnnun Yliopiston ko
koelmiin, ilmoittaa, ett:t se nlthtiin lentelevltn pitemmltn aikaa yll!lm. paikkakun
nalla, kunnes huhtikuun 7 p:tiv:tn:t tavattiin kuolleena metsl:ttieltlt hankeen va-
joneenna. P. B. 

©ffi] 

Kokouksia. 

Vanaman kokous 11. 111. 1911. 

Maisteri neiti E 1 in Munster h j e 1 m'in tarJouksesta plt:ttettiin Vanamo~ 
kirjasarjaari ottaa hllnen suomentamansa "FAgelkAserier•. Tl!ma erinomaisen 
hauska kirja ilmestyy Otavan kustannuksella. 

Maisteri Gunnar Ekman e~itelmcH . selviisti ja hauskasti iuurankoisten 
sukupuusta. Ensln kltsittelf hlln lyhyesti eri luokkiei;I karakHtltri-om_i~aisuuksia. 
mitH uusia climiH syntyy ja vanhojen foimlnnan muutoksia tapahtuLi sllrryttMess~ 
vaippaelaimisHt suikulaisen, nahkiaiscn, kalojen, sammakkoelltlnten ja matelljqittcq 
kautta lintuihln ja nis!tkkHisiin. Tarkemmin k:tsiteltlin sukulaisuussuht~lt"' 
rustokaloilla, sammakkoelaimilla ja m~telijoilla. Myl}skin mainittiin eri tavolsta 
esittaa ell:linkunnan kehitysta havainnollisesti. 

Yliopp. T. J. Hi n ti k k a naytti · Trollius europaeus-yksill}ita, joitten yiitteh: 
det olivat uloimpien kehl!tehtlen kaltaisia. My5s kertoi H. tavanneen~a Onochlea 
~truthopteris-kappaleita, joitten tav. pesMkkeetWmien lehtien alapinnalla ll}ytyi 
itit}pesllkkeitl:l. K. Lin ko 1 a ilmoitti Goebelin selittHvlln Ulllaisia epllnormaalisia 
tapauksla syntyvan silloin kun varsinaiset pesllkkeelliset lehdet polstetaan tahi 
puuttuvat jo alusta alkaen. 
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Yliopp. V. Heikinh eim.o .. oli tuonut nMhtav~ksi Carex laevirostriksen, 
jonka emit~~kMt oiivat tyviosassaan hyvin haaraisia. Kasvi oli loydetty Ruskea
lan marmorilouhokselta vesili1ti1k~sti1. 

Uusiksi jilseniksi valittiin ylioppilaat:K. L. v. Essen ja K. E. Numminen 
Vuosikok~u_s . pillltettiin pitllll. plHtsill.ispy_hien vuoksi vasta ~2. p:nll huhti" 

.kuuta. · · 

Kokous 1. IV. 191 t. 

Ylioppilas T. J. Hintikka kertoi vertailleensa edellisessM kokouksessa 
nllyttltmilllln T·rollhts europaeus-yksill>itll kasvitieteellisessll · museossa loytyviin 
kappaleihin. Jltlkiml1isilla olivat yll:He~det hyvin kehittyneitlt: Maisteri K. H: 
H ll I 1st rom lausui mielipiteenlllln, etta tl!ll<iisessa muuntelutapauksessa tuskin 
voidaan · puhua atavismista tai prog~essiivisesta kehnyksestll, joita I<MsitteiHt Ulmll.n 
tapauksen yhfeydessll. oli mainittu: · · 

Yliopp. V. H. J ~ r vine n pifi mi~ltakiinnittMvltn esitelmiin Cercaria mira
biliksesta. Tutkimustensa tulokseksi esitti J. se·n mielipiteen, etta· cercaria-astei
sena ·.toukkana pidetty C. mirabilis onkin cercarian hllnnlln etup~an sisassl1 va
paana el~v~. melkein t~ysin kehittynyt Distomum, joka on nMhtl:lvasti vapaana 
eHtvl1 aste hauin suoliloisena tavattavasta Distom.um tereticolle'sta. 

Yliopp. ·K. Linkola naytti yli 30 Taraxacum-!ajia ja seuraavat harvoin 
apotesioilla tavattavat ji:t.kiill:!t: Cetraria pinastri, Ramalina farinaceae, Evernia 
prunastri ja Parmelia vittata. . 

Tilintarl<astajiksi valittiin maisteri Pe.kka Brofeldt ja yliopp. Y. Vuo-: 
rentaus. , . . · . . 

Rouva Selma H i1 I l strom' in tarjouksesta pal:!tettiin Vanaman kirjasarjaan 
liitHHi hllnen toimittamansa "Akvario" niminen kirja (N:o 18). Teos ilmestyy 
Soderstr~min kustannuksella. 

Uudeksi jl1seneksi valittiin maisteri Lind a Tanner. 
•l •. : .. . • .. • •• 

Vuosikokous 22.1V. 191 t. 

~ihteeri, ylipp. V. J~MskeUI.inen Juki kertomuksen viime vuodelta, (L. Y. 
1911 s. 721), samoin viimeiselHt 5-vuotiskaltdelta (L. J. 1911 s. 103). 

Ttlintarkastajien ehdotuksen mukaan my~nnettiin rahastonhoitajalle ja L.. 
Y:n taloudenhoitajalle tilivapaus. · 

· Puheenjoht. ilmoitti tarjonneensa Suomal. Kirjall. Seuralle lunastettavaksi 
120 vuosikertaa viimevuotista ,Luonnon Ystllvalt". 

Toimitettiln vaalit ensi toimintakaudeksi. Puheenjohtajaksi valittiin prof. 
K M. Levander, varapuheenj. toht. K. E. Kivirikko, rahastonhoitajaksi 'kal 
lastuskonsulentti I. M. Wallenius jasihteeriksi yliopp. K. Linkola. 

Maist. U. Sa alas piti laajan esltelmMn ampiaisten pesll.rakennuksista (L. 
Y. 1911, s. 77). . 

Yliopp. A. Hi 1 den ilmoitti ·sinitiaispesl:tn Wyd~stl:t Kaisaniemen puistossa. 
Uusiksi jl:tsenlksi valittiin ylioppllaat neiti El s a H a h 1 ja hra Tau no 

Relander. 
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ruonno11 YSTR\7fl 
'Yleistajuinen Iuonnontideellinen ailtaltauslehti 

n:o 4 \7lldestolsta uuosllterta 191 1 

Yliopistomme hyonteistieteellisen museon synty, kehi
tys, nykyinen tila ja tulevaisuuden toiveet. 

John Sahlberg. 

(Jatk. 2:een n:oon) 

Tahdomme nyt tarkastaa, mitenka suo m a 1 a is e t koko
elmat syntyivat ja kasvoivat senjalkeen kuin yliopisto oli muu
tettu Helsinkiin. 

]o kevatlukukauden 1829 alussa kutsuttiin kokoon asiaa
harrastavia neuvottelemaan Societas pro Fauna et Flora fenniran 
heratHimisesta uuteen eloon. Moni seuran entisista jasenis:a 
saapui tilaisuuteen, ja paatettiin yksimielisesti uudestaan alot
taa sen toimintaa. Sahlberg pyysi koosistorilta, ett~, samo:n 
kuin Turunkin yliopistossa, erityinen huone varattaisiin seuran 
kokoelmia varten, ja ehdotti, etta taksi maarattaisiin hanen tyo
huoneensa, joka oli jokseenkin avara~ Siihen suostuttiinkin. 
Nyt liiityi seuraan kansalaisia viela runsaammin kuin Turussa 
Asken perustettu kasvitieteellinen puutarha ja siella vietetyt iloi· 
set vuosijuhlat houkuttelivat rnonta puoleensa, ja pian rnuuttui 
rniltei muotiasiaksi sivistyneille miehille, myos medisiinareille, 
filoloogeille, juristeille ja teoloogeille, liittya Fiseniksi tahan Suo
men ensimaiseen tieteelliseen seuraan. Siksipa tapaarnrnekin jasen
ten joukossa suurrniehiamrne kuten J. L. R u n e b e r g'in, ] . 
W. S n e 11m a n'in, E. L 6 n n r o t'in, Z. T o p e 1 i u k sen 
(oli myos kauvan aikaa seuran sihteerina), ]. Ph. P a 1-
m e n'in, F. L. Schaum a n'in, Is rae 1 H vas s e r'in, 
Uno C y g n re u k sen j. n. e. ]a moni heista ryhtyi, jos 
kohta vahaisessa maarassa, keraamaan hyonteisia. Suurta hyo
tya tekivat rnonet Lapissa toimivat papit, esim. K o 1 s t r 6 m 



118 Yliopistomme hyonteistieteellisen museon synty, 

ja F e 11m a n, jotka Uihettivat suuret maarat harvinaisia poh
joisia hyonteisHi meidan hyonteistieteilijoillemme. Nama sitten 
jakelivat niita ulkomaalaisiin kokoelmiin saaden vastalahjaksi run
saasti seka eurooppa1aisia. etta troopillisia muotoja. Nyt a1et
tiin myoskin perustaa erityista suoma~aista hyonteiskokoelmaa, 
ja Soc. F. Fl. fenn:n intendentteina ryhtyivat monet. eri tutkijat 
omien hy6nteisryhmiensa kera tyoskentelemaan ja systemaatti
sesti jarjestamaan niita seuralle. Naista miehista ansaitsee eri
tyista mainiisemista ]. M. ]. af Ten g s t r 6 m, joka tutki per
hosia ja on antanut tarkeita tietoja pienimmistakin muodoista, 
pistiaisia (Hymenoptera) varteru asetettu intendentti W. N y 1 an
d e r, kovakuoriaisia varten asetettu F. S a h 1 b e r g, suorasii
pisia varten asetettu Ed v. His in g e r, j. n. e. Lukuisten 
jasenten suorittamien maksujen kautta lisaantyivat seuran varat 
nopeasti, ja alettiin kustantaa matkoja eri osiin maata. Ensi
maisHi retkeilijoita oli 0 t to E. A. H j e 1 t, joka vielakin elaa 
taysinpalvelleena professorina. Han teki etupaassa hyonteistie
teellisia kerayksia Hameessa. Jo vuonna 1830 lahetettiin Lappiin 
luonnontieteellinen retkikunta, johon kuului 4 nuorta miesta. 
Naista F. Sa h 1 be r g'in oli maara kerata erityisesli hyon
teisia. Hanen merkillisimpia loytojansa oli uusi lyhytsiipisten 
kovakuoriaisten suku, jolle hanen isansa, joka asken oii loppuun 
suorittanut Henningin kaupan, Insecta fennica'nsa 28 vihossa. 
antoi nimen Boreaphilus Henningianus, osottaaksensa suoma
laisten hyonteistieteilijoiden kiitollisuutta Henningin aviopuoli
soita kohtaan siita mita he ol ivat tehneet hyonteistutkimuksen 
hyvaksi. · 

Samoin lahetti seura matkoille ]. M. ]. afT eng s t r o m'in 
ja W i 11 i am N y 1 and e r'in, edellisen Hameeseen, Ahve
nanmaalle ja Etela-Pohjanmaalle, jalkimaisen eri osiin Karja
laa. Fr. W. M a k 1 in sai taas apurahan retkeilyjaan varten 
Viipurin seuduilla. Tosin oli nailla retkikunnilla laajempikin, 
seka kasvi- etta elaintieteellinen tarkoituspera, mutta kaikki ne 
kuitenkin · kohdaltansa rikastuttivat seuran hyonteiskokoelmia. 
Siten jatkui suomalaisten kokoelmien jarjestaminen ja lisaami
nen rauhassa ja sovussa, ja moni kansalaisemme Iahjoitti nii
hin ilolla loytamiansa hyonteisia. Tata kesti niinkauvan kuin 
Sahlberg oli professoTina ja jonkun aikaa senkin jalkeen. 

Lienee verrattain vahan tunnettua, etta S. kauvan teki suun
nitelmia ·saadaksensa seuraajaksensa yliopistoomme yhden Ruot-
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sin etevimrnista hy6nteistieteilij6ista toht. D a h 1 b o m'in, ja 
etta tasta asiasta neuvoteltiin, tosin kaikessa salaisuudessa, muu
tarnan vuoden kuluessa. Kun Ferdinand Sahlberg teki ensi
maisen suuren matkansa! kavi han isansa pyynnosta Lundissa 
D: n puheilla mita lampimimrnin kehoittamassa hanta hakernaan 
professorinvirkaa. Dahlbom oli kiitollinen tarjouksesta, mutta 
oli sita mielta, etta F. Sahlbergin itsensa pitaisi tulia isansa 
seuraajaksi. ,Sita en tahdo", vastasi tama, ,sill a en ole miten
kaan pateva sellaiseen toimeen. Hae sina professorinvirka, sitten 

.mina pyrin sinun apulaiseksesi." Silloin suostui D. tehtyyn eh
dotukseen, osoittaen suurla kiitollisuutta. Han. oli 3 vuotta pal
katta palvellut Lundin yliopistossa, oli asken asetettu kolman-
nelle sijalle elaintieteen professoriksi ja oli jonkinlaisessa talou

dellisessa ahdinkotilassa. Han lahetti C. Sahlberg'ille ansioluet
telonsa, mutta · kehoitti hanta viela muutaman vuoden pysymaan 
virassaan. Samallaisen kehoituksen sai S. rnyos yliopiston v. t. 
kansler;lta kreivi R e h bin de r'illa seka ystavaltaan M a n n e r-
h e i m'ilta, jotka pyysivat banta 1aamaan toirneensa kunnes 
saataisiin joku sopiva seuraaja. V. 18141 katsoi kuitenkin S. 
heikkenevan naon johdosta olevansa pakotettu eroamaan, mutta 
ei saanutkaan seuraajakseen sita, jota oli toivonut, vaan ainoan 
suomalaisen . hakukelpoisen miehen, kasvitieteen neuvojan ]. ] . 
af T eng s t r 6 m'in. Dahlbom oli lopulta kuitenkin katunut, 
eika tahtonutkaan jattaa isanmaatansa kaydaksensa tuntemattomia 
vaikeuksia kohti vieraassa maassa. 

Tengstrom'ilH%, joka ,kukaksi" kutsuttiin, ei ollut minkaan
laisia harrastuks.ia hyonteistieteeseen, eika muutenkaan ollut vir
kaansa sopiva. Kuitenkin sujui tyo hyonteistieteellisessa muse
ossa entiseen tapaansa. Intendentit maarasivat kootut hyonteiset 
ja jarjestivat nama kokoelmii11. Isoja eivat kokoelmat olleet, 
mutta kun loytopaikat olivat tarkoin muistiin merkityt, oli niilla 
kuitenkin jokseenkin suuri faunistinen merkitys. Kaksi intenden
teista, \Y/. N y 1 a n de r ja ]. M. ]. af T en g s t r a' m, julkai
sivat naiden kokoelmien perusteella teoksia, jotka tieteellisessa 
maailmassa hedittivat huomiota ja kehoittivat uusi.in ponnistuk
siin. Edellinen kirjoitti pohjoismaisia muurahaisia ja mehilaisia 
kasitte·~evat tavallaan uraauurtavat teoksensa, . jalkimainen Suomen 
pikkuperhosista. F. Sa h 1 berg kaytti parhaasta paasta ai
kansa maaritellaksensa matkoilta tuomiaan kokoelmia, seka, tul
tuaan luonnonhistorian apulaiseksi ja museon inspehtoriksi, uu
den elaintieteellisen museon jarjestamiseksi. 
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Mutta muutamien vuosien kuluttua otti Tengstrom kehoi
tuksesta eron professorin virastaan, joka v. 1847 julistettiin uu
destaan haettavaksi. 

Kenesta piti nyt tulla hanen seuraajansa? Vain yksi Suo
men mies oli olemassa, joka jalleen saattoi kohottaa luonnon
historian tutkimisen meidan maassamme ja hankkia uudestaan 
yliopistollemme arvoa luonnontieteellisessa maailmassa. Mutta 
han oli jo kauvan o~eskellut ulkomailla ja · toimi nyt parhail
laan professorina Odessassa. Se o~i valtioneuvos A 1 e x a n d e r 
von Nordmann. Kaikkien toiveet kohdistuivat haneen. 
Eiko o11ut mahdollista voittaa takaisin isanmaalle tama Suomen 
mies, joka jo lukuisten tieteellisten toiden ja luonnonhistorial
listen tutkimusmatkojensa kautta oli saavuttanut Euroopassa mai
netta? Kirjallisesti kehoitettiin hanta hakemaan avointa profes
sorinvirkaa. Tahan tuli kieltava vastaus. Haneu vaimonsa, joka 
oli syntynyt ja kasvanut etelassa, ei kestaisi meidan maamme 
ankaraa ilmanalaa. Siksi oli han pakotettu hylkaamaan ehdo
tuksen. 

Mita nyt oli tehtava? Muuan Iaaketieteellisen tiedekunnan 
professori, joka suuresti oli harrastanut luonnonhistoriaa ja siksi 
saattoi ajaa sen asiaa, kaantyi silloin apulaisen F e rd. Sa h 1-
b e r g'in puoleen kehoittaen mita Iampimimmin hanta hake
maan vapaata professorinvirkaa. S. tahtoi kieltaytya, mutta kun 
huomautettiin: etta siina tapauksessa ei kukaan muu voisi tulla 
kysymykseen kuin w i r zen, joka oli aivan kelvoton siihen, 
antoi han viimein myoden, valitsi itsellensa tutkimusaineen ja 
ialven kuluessa valmisteli ahkerasti vaitoskirjaa. 31 p. touko
kuuta 1848 piti teoksen ,Monographia Oeocorisarum Fenniae" 
tulla julkisen tarkastelun alaiseksi. Mutta kun vaitoskirja jo oli 
valmiina ,riippumassa", saapui yliopiston viranomaisille tieto 
valtioneuvos Nordmann'ilta siita, etta hanen vaimonsa oli kuol
lut ja etta han nyt olisi valmis ottamaan viran vastaan, jos se 
enaa kavisi painsa. Hakemusaika oli jo aikoja sitten mennyt 
umpeen ja Sahlberg o1i ainoa hakija. Tama ei ollut tarpeeksi 
noyra itse ottaaksensa takaisin hakemuksensa, koska hanen teak
sensa patevien erikoistutkijoiden mielesla oli jokseenkin arvokas . 
Silloin ei ollut muuta neuvoa kuin hyljata vaitoskirja, ja toi
nteenpano uskottiin samalle yliopiston opettajalle, joka aikaisem
min juuri oli kehottanut Sahlbergia hakemaan professorinvirkaa. 
Tiedekunta naet maarasi hanet viralliseksi vastavaittajaksi. Tama 
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tavallansa jesuiittimainen menettelytapa, joka muuten ei ole suin
kaan vieras meidan korkeakoulullemme, johti toivottuun tulok
seen. Nordmann otettiin virkaan ilman miUUin vaitoskirjaa. 
Taysinpalvellut professori C. Sahlberg, joka sai kuulla poikansa 
vastoinkaymisesta, Iohdutti itseaan helposti. ,Minun kehoituk
sestani ei Ferdinand suinkaan hakenut professorinvirkaa", kir
joittaa han ystavalleen Mannerheim'ille, ,silHi mina tiedan pa
remmin kuin kukaan muu, ettei hanella ole ti:lVallisen professo
rin akateemisia alkutietoja. Olisin mieluimmin toivonut, etta 
han olisi saanut tyoskennelHi museossa" - - - ,mutta en ole 
isallisesti asettunut vastustamaan hanen hakemustaan koska muu
tamat hal)en esimiehistaan vakavasti kehoittivat hanta sita teke
maan.=' joka tapauksessa han iloitsi siita, etta Suomen Oeoco
risae-heimo taman kautta oli tullut tutkituksi. Mita tulee ,kuu
luisaan Nordmann'iin" muistuttaa han, ettei tama osaa latinaa, 
ja piti sita suurena puutteena. N. oli julkaissut etevimmat te
oksensa saksaksi ja ranskaksi. Han oli ollut huonoin promotsi
oonissa j. n. e. 

Ferdinand Sahlberg tunsi sitavastoin itsensa katkerasti lou
katuksi siita kohtelusta, jota oli saanut osaksensa, ja paatti, ken
tiesi juuri etupaassa palauttaaksensa mielensa tasapaiooon, omalla 
kustannuksellaan lahtea toiselle suurelle Brasilian-matkalleen. 

Hyvin pian sendalkeen kuin N or d m a n n oli astunut vir
kaansa, · sattui tapaus, josta koitui suuri vaara luonnontieteelli
selle tutkimukselle meidan maassamme ja joka ajaksi Iamaan
nutti tyon, n. s. ,suuri skismi". - Valittuna Societas pro 
Fauna et Flora fennica'n puheenjohtajaksi tahtoi tama laajalti 
mainehikas luonnontutkija yhdessa useiden nuorempien tiede
miesten kanssa tehda suuren tutkimusmatkan Pohjois-Venajat:e 
ja pyysi, etta seura tata tarkoitusta varten luovuttaisi seka vuosi
kassansa etta suurimman osan kiinteasta rahastostaan. Byro
kraattisiin katsantokantoihin tottuneena oli hanen vaikea mukau
tua meidan oloihimme ja taipua saantojen ja asetusten alle, ja 
han toivoi voivansa ilman muuta toteuttaa aikeensa, joka tie
tysti tarkoitti tieteen parasta ja seuran kunniaa. Mutta suunni
telma heratti jyrkan vastustuksen, jonka etunenassa oli seuran 
varapuheenjohtaja, tarmokas ja lahjakas W. i 11 i a m N y 1 a n
d e r. Huhu Nordmann'in aikeista levisi kulovalkean tavoin 
maamme luonnontutkijain keskuuteen ja heratti suurta katkeruutta. 
Saisiko nyt seuran kassa, vuosikymmenia kestaneiden ponnistus-
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ten ja saastojen tulos, yhden ainoan kesan . kuluessa tulla pirs
totetuksi, ja viela lisaksi maan rajojen ulkopuolelle tehtavan1 

tutkimusmatkan vuoksi? - Uima oli enemman kuin voitiin sie
taa. Agiteerattiin innokkaasti, ja vuosikokoukseen, jossa asia oli 
ratkaistava, oli keraantynyt suuri joukko vakea, seka vanhoja 
etta nuoria, vastustamaan aijetta. Heti kun puheenjohtaja il
maantui, nousi myrsky. Ehdoius heratti aanekkaita vastalauseita, 
mentiin yha piterrimalle haijyydessa ja epakohteliaisuudessa seu
ran vanhaa ja kuuluisaa puheenjohtajaa kohtaan. Niinpa muuan 
nuori ylioppilas pui uhkaavana nyrkkia hanen kasvojensa edessa 
ja huusi: ,Valtioneuvos tahtoo tulia tanne venalaistyttamaan 
seuraa, mutta sille me teemme tenan." Hakemus hylj~ttiin val
tava:Ia aanten enemmistolla. Seurauksena tasta oli, etta Nord
mann jatti eronhakemuksensa seka puheenjohtajantoimestaan etta 
jasenyydestaan siina seurassa, jonka perustajiin han oli kuulu
nut. Sen sopimattoman kohtelun johdosta, jota han oli osak
sensa saanut, erosivat seurasta muutamat muutkin sen vanhem
mista ja arvokkaimmista · jasenista nim. professorit B o n s d o r f f 
ja N or dens k i 61 d, kreivi Manner he i m ja maisteri 
M a k 1 i n. - ,Siina oli nyt seura kuten puu, jonka suurim
mat, elinvoimaisimmat oksat olivat tulleet katkaistuiksi", ja kesti 
kauvan, ennenkuin se jalleen saattoi ruveta vaurastumaan. 

Rauhan vuoksi kutsutWn jaseneksi ja valittiin puheenjoh
tajaksi mies, joka oli ollut ulkopuolella taistelua, ja jota pidet
tiin suuressa arvossa, vaikkei han toiminutkaan luonnonhistorian 
alalla: fysiikan professori A. Moberg. ja hanen aikanansa 
seura vietti hiljaista, huomaamatonta elamaa. 

Suuri vaara uhkasi myoskin suomalaisia hyonteiskokoelmia 
kun konsistori museon esimiehen ehdotuksesta paatti, etta yli
opisto riistaisi Societas pro fauna et Flora fennicalta sen huo
neen, joka oli luovutettu seuran kokoelrnia varten. Kysyrnys oli 
jo joutunut aina . sijaiskansleriin kenraali N o r d e n s t a m'iin 
saakka, joka pyysi seuralta selitysta, ja peljattiin jo, etta koko 
se seuran ja korkeakoulun valinen yhteys, johon seuran voima 
suureksi osaksi oli perustunut, jalleen raukeaisi. Tassa hadassa 
ja vaikeassa asemassa paatti toht. W. N y 1 a n de r, joka sil
loin oleskeli Pariis:ssa, kaantyi sen ainoan henkilon puoleen, 
jolta viela voitiin odottaa apua tassa asiassa, kreivi M a n n e r
h e i m'in. Kuten olemme nahneet, oli tama kuitenkin eronnut 
seurasta, eika siis suinkaan ollut suopea sille ja sen johtaville 
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miehille. 17 p. toukokuuta 1852 paivatyssa kirjeessa kirjoittaa 
Nylander: ,Uskallan pyytamalla pyytaa Herra Kreivia - tiedan 
toimivani tassa asiassa tieteen nimessa - ehkaisemaan sen suuren 
vaikutusvallan avulla, mika Herra Kreivilla on, niin turmiollisen as
keleen ottamista kuin olisi seuran erottaminen Yliopiston ylim
man valvonnan a·aa". Han osottaa senjalkeen seuran kokoelmien 
suuren tieteellisen arvon, puolustaa seuraa kaikkia ilkeamielisia 
syytoksia vastaan, esittaa faunististen ja florististen teosten arvon 
ja merkityksen seka pyytaa kreivia kenraali Nordenstam'in edessa 
puo~tamaan seuraa sen anoessa, etta kokoelmat edelleen kuten 
siihen asti saisivat olla Yliopiston huoneustossa, loukkaamatto
mina: erityisena suomalaisena museona, seuran hoidon alaisina. 

Kirjelmalla olikin toivottu vaikutus. Komitea, jonka jase
net osaksi olivat yliopiston osaksi seuran valitsemia, asetettiin, 
ja vuosia kestaneiden neuvottelujen jalkeen saavutettiin tuo tun
nettu sopimus, jonka nojalla seura jatti kaikki kokoelmansa yli
opistolle, ja tama puo:estaan suostui kustantamaan niita varten 
kaapit ja muut tarpeet, sailyttamaan niita erillaan muista koko
elmista seka vastaisuudessa yhdistamaan ne erityiseen suoma
laiseen luonnontietee1Iiseen museoon. 

Hyonteiskokoelmiin nahden o1i viimemainittu maarays erit
tain tarkea, ~illa vaara, etta nama hajotettaisiin ja yhdistettaisiin 
yleisiin systemaattisiin kokoelmiin, oli juuri ta'la hetkella mita 
suurin, syysta ettei kellaan yliopiston silloisista elaintieteilijoista 
oltut faunistisia harrastuksia. 

Kuitenkin saivat suomalaiset hyonteiskokoelmat kauvan ai
kaa olla kayttamattomina entisessa kunnossaan. N y 1 an d e r 
oli kokonaan kaantynyt kasvitieteen alalle, T e n g s t r 6 m muutti 
Kakisalmeen kaupunginlaakariksi, F. Sa h 1 berg oli suuren 
brasilialaisen hyonteissaaliinsa jarjestamishommissa ja M a k 1 in 
tutki samoin paaasiallisesti ulkomaa'aisia hyonteisia, eika ollut 
ketaan, joka olisi tehnyt tyota suoma~aisten hyonteiskokoelmien 
kartu ttamiseksi. 

Riidat ja hajaannukset vaikuttavat lamauttavasti, mutta ne 
vmvat kuitenkin joskus saada jotain hyvaakin aikaan: k i 1 p a i· 
1 u a. Tallainen tulikin lopulta runsaassa maarin suomalaisten 
hyonteiskokoe'mien osaksi. Professori E. ]. Bon s do r f f, 
joka, kuten olemme nahneet, oli eronnut Sec. pro F. Fl fen
nicasta, alkoi omin painsa suurella innolla tutkia kaksisiipisia 
hyonteisiamme, ja jarjesti sisarenpoikansa J. A. P a 1 m e n'in 
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avustamana anatomiselle laitokselleen hyvan kokoelman naita 
hyonteisia seka ryhtyi v. 1861 ju~kaisemaan niista teosta ruot
sinkielisine selityksineen. 

Tallavalin oli luonnonhistoria meidan ylemmjssa oppikou· 
luissamme oppiaineena saavuttanut entista huomattavamman sijan, 
ja muutamat opettajat, varsinkin lukioissa, osasivat oppilaissaan 
herattaa jo koulupenkilla intoa ja harrastusta luonnontieteelli
seen tutkimukseen. En voi olla erityisesti mainitsematta tassa 
suhteessa Turun lukion lehtoria C. ]. A r r h en i u s'ta. Seu
rauksena oli, etta vuosina 1863-1870 sangen monella nuorukai
sel!a, kirjoittautuessaan y:ioppilaaksi, oli rinnassaan palava halu 
uhrata voimansa ja aikansa isanmaan faunan tutkimiseen. Pro
fessori B o n s d o r f f sai aikaan sen, etta kokonaista 4 yliop
pilasta Iahetettiin yliopiston myontamilla matkarahoilla Pohjois
Savoon ja Pohjois-Karjalaan etupaassa kaksisiipisia keraamaan; 
ja pian senjalkeen saattoi Soc. pro F. Fl. fennica-seura la
hettaa nuoria miehia eri osiin maata tekemaan elaintieteellisia 
kerailyja ja tutkimuksia. . Retket ulotettiin myos seutuihin ulko~ 
puolelle Suomen valtiollista a:uetta, ja ennen pitkaa o1i myos
kin se osa keisarikuntaa, joka hyvalla syylla luetaan Suomen 
luonnontieteelliseen alueeseen kuuluvaksi: Vena jan Karjala ja 
Kuolan niemimaa aina Vienanmereen ja Aanisjarveen saakka, 
tieteellisesti valloitettu ja yhdistetty Suomeen. 

Hyvin arvokkaan lisan olivat kokoelmat saavuttaneet vahan 
a~kaisemmin sen kautta, etta herra D. F. Was as t j ern a'n 
perilliset olivat lahjoittaneet Suomen yliopistolle kokoe:man, jonka 
W. vuosikymmenia kestaneen ahkeran kerailyn kautta, etupaassa 
Pohjanmaalla, oli hankkinut itselleen, ja joka sisalsi kaikkia hyon
teislahkoja. Samaten oli professori M a k 1 i n jaWinyt hyonteis
kokoelmansa, johon kuului suuri joukko suomalaisiakin lajeja, 
yliopistolle. Tohtori ]. M. ]. af T en g s t r 6 m'in kuoleman 
jalkeen ostettiin hanen kokoelmansa, jossa etenkin oli runsaasti 
perhosia Ita-Suomesta, ja samalla tavoin kasvoivat Suomalaiset 
kokoelmat tuntuvasti sen kaulta, eWi ostettiin, kuten ennen on 
maini.ttu, kre:vi M ann e r h e i m'in kokoelmat. 

Vuonna 1867 nimitettiin ]. A. P a 1m en zoologisen mu
seon amanuenssiksi ja Soc. pro F. Fl. feniil: n elaintietee:liseksi in
tendentiksi. Lampimasti harrastamalla kotimaista faunaa, suurta 
toimintakykya osoittamalla seka autiamaJa )a opasiamalla nuoria 
tutkijoita, vaikutti han mita hedelmallisimmalla tavalla fauni stis-
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ten tutkimusten edistamiseksi. Suomalaisille hyonteiskokoelmille
koitti taas valoisampi aika, joten hyvalHi syylUi voimme sanoa 
uuden ajanjakson alkaneen ni :den historiassa siita pitaen, jolloin 
han joutui museomme palvelukseen. Nyt ryhdyttiin asettamaan 
kuntoon kotimaisia kokoelmia, jotka Iahes 2 vuosikymmenta eli
vat olleet koskemattomina, ja sisalsivat vain joi!akuita yksityisUi 
kappaleita kutakin lajia. Vksilot jarjestettiin maantieteellisesti 
osoittaaksensa lajien levenemista alueellamme, ja kokoelmia koe
tet:iin kaikin tavoin taydentaa si~en, etta antaisivat niin tyydyt
tavan kuvan maamme hyonteisfaunasta kuin mahdollista. 

Emme tahdo ryhtya tarkemmin selvittelemaan sita, miten 
tata ohjelmaa vahitellen on toteutettu; se kuuluu nykyaikaan 
eika historiaan. Mainitsemme vain, etta kokonaista 15 vanhem
paa ja nuorempaa hyonteistieteilijaa on ottanut osaa kokoelmien 
maarittelemis- ja jarjestelemistyohon. 

Askettain tehtyjen laskelmien mukaan on meilla kokoel
missamme seuraavat maarat hyonteisia: 

Kovakuoriaisia (Coleoptera) n. 2,900 Jaj. 
Kaksisiipisia (Diptera) , 2,400 • 
J:>erhosia (Lepidoptera) , 1,500 • 
Yokorennoisia (Trichoptera) , 195 , 
VerkkoslipisHt: .Neuroptera ~ 36. 

Panorpatae , 5 • 
NivelkarsaisHt (Rhynchota) , 700 11 

Rakkojalkaisia (Thysanoptera) n. 60 Jaj .. 
PuuH1ita (Psocidae) , 40 , 
Suorasiipisia (Orthopteragenuina) 36 , 
11takorennoisla (Plecoptera) ., 25 , 
Sudenkorennoisia (Odonatn) , 40 • 
Paivakorennoisia (Ephemeridae). 30 • 

Pistiaisten lahkoon (Hymenoptera) kuuluvia, Uihan saakka 
jarjestettyj·a myrkkypistia=sia (Hymenoptera aculeata) on 330 la
jia. Kaiken kaikkiaan on jarjestetyissa kokoelmissa pyoreissa 
luvuissa n. 8.. 000 lajia. Naiden lisaksi tulevat viela spriissa sai
lytetyt siivettomat (Insecta apferygogenea) seka toukat ja kate
lot, niiden joukossa on m. m. arvokas kokoelma eri kehitysas
teilla olevia yokorennoisia. 

Taman onnellisen tuloksen saavuttamisesta ovat yliopiston 
hyonteiskokoelmat kiitollisuuden velassa seka Soc. pro F. Fl. 
fenn :lie etta kaikille hyonteistieteilijoillemme, jotka aina ovat ol
leet valmiit suurella auliudella lahjoittamaan niihin seka puuttu
via yksityisia hyonteisia etta sellaisia, jotka muuten ovat niille 
arvokkaita. · 

Toiselta puolen on museon esimies koettanut tehda kokoel
mat mahdollisimman suuressa maarassa avoimiksi seka tiedemie~ 
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hille eWi ylioppilaille, jotka niiden avulla ovat tahtoneet maan
telHi omia kokoelmiaan tai lisata hyonteistuntemustansa. Sa
maHa ovat runsaat dublettikokoelmat asetetut opiskelevan nuo
rison kaytettaviksi, jotta ne myoskin tayttaisivat toisen tehta
vansa: olisivat opetusvalineina korkeakou'ussamme. 

Olemme seuranneet hyonteistieteellisen museon kehitysta 
vuosisatojen kuluessa. Olemme nahneet miten se pienesta alusta 
on kasvanut kokonsa ja merkityksensa puolesta sangen huomat
tavaksi tieteelliseksi laitokseksi. Lahes vuosisadan kuluessa on 
se tarjonnut runsasta aineistoa deskriptivisiin teoksiin, ja siina 
sailytetaan niin ollen monen tutkijan tyyppiyksiloita. Monta 
monituista kertaa sita on kaytetty eri hyonteisten synonyymien 
·selvittelemiseksi. - Tahan saakka ei ole ollut ketaan tieteellisesti 
sivistynytta henkiloa, joka olisi palkattu yksinomaan sen hoita
jaksi, vaan se on jatetty yliopiston opettajien ja amanuenssien 
valvonnan alaiseksi; ja nama ovat voineet kayttaa vain osan 
ajastaan sen hyvaksi. Se· ei niin ollen voi kilpailla sellaisten 
tiedeaka.temiain kokoelmien kanssa, joilla on . vakituisesti palve
luksessaan suurempi tai pienempi maara tiedemiehia kokoelmain 
tutkimista, hoitoa ja kartuttamista varten . Mutta ennenmainittu
jen, tieteellisia tutkimusmatkoja varten lahjoitettujen rahastojen 
ja Soc. pro F. Fl. fenn:n toiminnan kautta tulee varmaan hyonteis
museomme edelleenkin suuressa maarin kasvamaan ja vaurastu
maan, ja meilla on taysi syy toivoa, ettei koskaan tule myos· 
kaan yliopistoltamme puuttumaan entomologeja. Kun askettain 
on otettu suuri edistysaskel sen kautta, etta on perustettu ensi
mainen eUiintieteellisen museon kustoksen virka kokoelmien tie
teellista tutkimusta varten, jota taytynee piakkoin seurata toinen 
samallainen virka, kun edelleen elaintieteen vakinaisiksi professo
reiksi, joilla aina tulee olemaan suuri vaikutus zoologisiin opin
toihin yliopistossamme, on nimitetty kaksi lahjakasta miesta, 
jotka ovat osottaneet Uimpimasti harrastavansa seka entomolo
giaa etta meidan maamme faunaa, voimme iloita ja luottaa sii
hen, etta museomme hyonteistieteellinenkin osasto kay valoisaa 
tulevaisuutta kohti. 
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Viime heinakuun 30 p. 
kuoli Jyvaskyliin seminaa
rin taysin palvellut luon
nontieteiden lehtori L u d
v i g G a b r i e I K e s a
niemi (ennen Kiljan
d e r) 60 vuotiaana sydii
men halvaukseen kesaasun
nossaan Ruovedella. 

Lehtori Kesaniemen 
pitkaaikainen toiminta luon
nontieteellisen harrastuksen 
virittamiseksi laajoissa kan
.salaispiireissii on varsin 
huomattava ja kunnioituk
sella muistossa sailytettava. 
Tosin han ei ollut eikii pyy
tanyt olla . varsinainen tut
kija ja uusien ilmiOiden 
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keksija, sellaiseen oli hiinen ylen tuntehikas ja subjektiivi
nen Iuonteensakin vahemman sovelias, mutta oppilaitaan osasi 
han innostuttaa ja he.diWia heissa pysyvaa mielenk1intoa ainei
siinsa paremmin kuin moni muu. Hanen ihanteellinen, voipa 
.sanoa runollinen maailmankatsomuksensa ja usein reippaaseen 
innostukseen puhkeava mielialansa opetustun nilla ei ol: u t teke
matta syvaa personallista vaikutusta serninaarinuorison vaikutuk
sille herkkaan mieleen. Taten lehtori Kesaniemen aJatustaoa 
ja toiminta luonnontiedon eri puolien opetuksessa niina 27 vuo
tena, jotka han tyosken,teli )yvaskytan seminaarissa, on lyonyt 
leimansa moniin satoihin kansakoulumme opettajiin ja heidan 
kauttaan kertautuu yha laajemmalle -leviten kuin viri lammen pin
nalla. 

]a kuitenkin tuli lehtori Kesaniemi tavallaan vasten tah
toaan antauruneeksi luonnontieteiden opettafaksi seminaariin. Kas
vaneena kansallisen mielialan elahyttamassa musikaalisessa ja ru
noutta harrastavassa koclissaan Nilsian pappilassa, antautui nuori 
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Ludvig Kiljander ylioppilaaksi v. 1872 tultuaan luonnonhisto
riallisiin ja varsinkin menestyksellisiin musiikkiopintoihin, jo:hin 
hanella olikin erikoiset edellytykset. Maisteriksi tuHuaan 1876 juuri 
tuona kiivaana suomalaisuuden taistelun aikana astui han palavalla 
inno Ia niiden riviin, jotka tahtoivat maataan ja kansaansa nostaa 
opetuksen alal a, ruveten aluksi opettajaksi vainottuun ,Helsingin 
Alkeisopistoon" ja ensimaiseen suomalaiseen tyttokouluun. Kun sit
ten Hallonbladien jalomielisen lahjotuksen kautta uuden semi-· 
naarin perustaminen Sortavalaan astui paivajarjestykseen, ja suo-· 
malaisten m~elet avGantuivat tajuamaan mika laaja ja hedelm-alli
nen alue oli Karjalassa hengen viljelykseen raivattavana, syntyi 
Ludvig Ki jander'issakin kiihkea ha1u paasta musiikin lehtoriksi 
uuteen Sortavalan seminaariin ja siten lau!ukkaan Karjalan nuo
rison kanssa ja kautta edistarnaan , mieliaineensa, rnusiikin, . ke
hittyrnista isanmaassaan. Sattuipa virkaa hakemaan eras toinen
kin Kiljander, jota ei vaivannut liiallinen ,suomenldihkoisuus", 
ku!en siihen aikaan sanottiin, ja tam a toinen sai vir an. Vaan 
tultuaan kerran ajatelleeksi . kansan laajain - kerrosten valistamista_. 
seminaarinuorison kautta, haki Ludvig Kiljander samaan aikaan 
avoinna olevaa jyvasky.an seminaarin luonnontieteiden lehtorin 
virkaa, johon astui 1882. 

Nuori Iehtorl kavi toimeensa ld1siksi luonteenomaisella kii
vaudella ja harrastukseJa, jota riitti koko elaman ajan . Varsin
kin olivat ne vahaiset kokoelmat ja opetusvalineet, rnita seminaa
riin siihen asti oli karttunut, paasseet edellisen viranhoitajan pit
kall isen sairauden ja valiaikaisten opettajain aikana pahoin rap-· 
peutumaan. Niiden jarjestaminen ja kuntoon saattaminen. seka 
lisaaminen tuotti lehtori K: lie loppumatonta puuhaa, ja saat-· 
toikin han ne loistavan puhtaaseen kuntoon ja jarjestykseen .. 
Ollen enemman mieltynyt ja perehtynytkin luonnonhistorialliseen 
kuin luonnonopilliseen puoleen, naytteli han .mielellaan kokoel
miaan, kunhan vaan ei kukaan ,millaan muotoa" niihin koske
nut eika tuppautunut va!lan lahelle. Kun ajan tapa ei ol
lut, eika aika ja tilatkaan olisi sita myonU1nyt, etta oppilaat ali-· 
sivat itse saaneet suoriitaa fysiikin ja kernian opetuksessa esiin
tyvia toita ja harjoituksia, varoi han suurimmalla tarkkuudella, 
ettei kukaan muu kuin han itse, ja tilapaisissa avustuksissa joku 
cdesva1ittu ja moneen kertaan vannotettu oppilas, saanut opetus
valineisiin koskea. Tode:liset tai luulotellut rikkornukset tata la
kia vastaan saattoivat siltoin ta116in synnyttaa jotenkin myrskyi-
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sia, milloin hassunkurisia, milloin varsin vakavia valikohtauksia 
opettajan ja oppilaiden valilla. Taman, miltei ka!eellisen koske
mattomuuden vaatimuksen voi kuitenkin varsin hyvin kasittaa, 
kun ottaa huomioon sen ajan ja vaivan paljouden, m~nka leh
tori K. elamansa kuluessa uhrasi jyvaskylan seminaarin 1mkoel
mien ja opetusvalineiston hankkimiseen ja hoitoon. Kokoelmia 
varten maaratyn mitat!oman pienen vuos!rahan takia oli lehtorin 
tyo sita tyolaampi, ja saannollisesti vietti h·an 'lukukausien aikana 
miltei jokaisen sunnuntai-, juhla- ja lepopaivan aamupuolet 
,,omassa valtakunnassaan" luonnontieteiden opetusta varten jar
jestetyssa kerroksessa, erillaan varsinaisesta seminaarin luokkahuo
nerakennuksesta. Taa11a han myos lukupaivina vietti itsekseen 
miltei kaiket valihetketkin aina jotain naperrel:en tai jarjestellen 
rakkaissa kokoelmissaan. Nain han vahitellen kasvoi yhteen ko
koelmiensa kanssa. Siita hanel!·a vaan oli suru, ettei otut tul
lut aikoinaan perehtyneeksi perinpohjaisemm:n luonnonesineiden 
sai1yttamiseen ja konekalujen valmistamiseen, etta olisi osannut 
itse ja olisi voinut opastaa oppilaitaan ,kun ruununrahat eivat 
sellaisiin riita". Paras keino paasta han en suosioonsa oli hank
kia itselleen hyva kasvi-, hyonteis- y. m. koko~lma ja silloin tal
loin tarjota jotain· seminaarinkin kokoelmiin . 

Oli luonnollisla, etta lehtori Kesaniemen - taman nimen 
otti han vasta suuressa nimenmuutossa 1906 ~ luonnon ja ih
miselaman vareille ja soinnulle herkka m~e1i saattoi hanet liit
tymaan aikaisin n. k. biologisen opetussuunnan harrastajiin. jo 
ennenkuin Uima suunta meilla erikoisella nimella esiintyikaan, 
johdatteli lehtori K. oppilaitaan tarkaste!emaan luontoa yh ·enai
sena sopusointuisena kokonaisuutena ja yksi:oita ymparistoansa 
vastaan. Erltyisesti tahtoi han aina kiinnittaa mieLa luonnossa 
tavattavaan tarkoituksenmukaisuuteen ja koetti aina ja kaikissa 
loytaa ,kauniita aatteita~'', joiden edessa kuiva t~eteileminen sai 
vaistya, joten hanen tuntinsa toisinaan muuttuivat enemman 
luonnonihailuun perustuviksi estiikkaluenn10iksi kuin varsinaisiksi 
luonnon'iedelunneiksi. Kuvaavaa har.en luonte:ll ·en eli myos 
se, ettei han katsonut voivansa ,kristittyna ihmiscna" omaksua 
kehitysoppi-teoriaa. 

Paitsi opettajana vaikutti vainaja myoskin ahkerana oppi
kirjain tekijan~ seka suomentajana. Han julkaisi luonnonhisto
rian oppikirjan seminaareja varten seka useita laitoksia kansa
koulun. Iuonnontiedosta. Hanen leikillinen es:tystapansa ilmenee 
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eriWiin selvana Bosemann'in laajahkon fysikaalisen lukukirjan suo
mennoksessa, jonka han nimella ,Kansantajuinen fysiikka" jul
kaisi kolmessa osassa. - Rakkaus musiikkiin pysyi haness·a tay
dessa vireessa eHimansa ehtooseen saakka, vaikka tassa yhtey
dessa ei ole syyta siihen puoleen sen enempaa kajota; sopinee 
kuitenkin mainita, etta lehtori K. vainaja, joka muutenkin eri
tyisesti harrasti lintumaailmaa, oli erinomainen lintujen aanen 
tuntija. 

Niista inhimillisista heikkouksista, joita meidan itse kun
kin kannettavaksi ·on pantu, oli tietenkin lehtori Kesaniemikin 
saanut osansa. Mutta siita huolimatta teki hanen valiton per
sonallisuutensa hanet aikoinaan yhdeksi Jyvaskylan seminaarin 
suosituimmista opettajista, joka nakyy siitakin, etta han silloin 
kun toveruus-elama pitkaaikaisen virallisen kiellon jalkeen uu
delleen jarjestettiin julkiseksi, valittiin yksimielisesti oppilaskun
nan puheenjohtajaksi, jona pysyi monta vuotta. 

]a nyt vuosien kuluttua, opittuaan enemman maailmasta 
ja ihmiselamasta, voinevat hanen enHset oppilaansa yksimielisina 
yhtya siihen vakuutukseen, etta lehtori Ludvig Kesaniemi sit
tenkin oli yksi niita onnistuneita opettajia, joilla itsellaan on 
ja jotka myos pystyvat muille antamaan muutakin kuin henge
tonHi tietoa, antamaan ihanteita ja kesUivaa innostusta. Sellaiset 
opettajat antavat oman itsensa ja sellaiset opettajat kasvattavat 
luonteita. 

PitkahanUiisen metsamyyran (Hypudaeus glareolus 
Schreb.) esiintymisesta Satakunnassa. 

Armas Hilden. 

Niiden pikkunisakkaiden joukkoon, joiden leveneminen maas
samme viela on verrattain hamara, kuuluu m. m. pitkahantainen 
metsamyyra. Tosin laji on tavattu siella taalla miltei koko maassa \ 

1 Kivirikon ,,Suomen luurankoistenM mukaan on laji t!tMn asti tavattu 
luonnontieteellisellll alueellamme seuraavilla paikkakunnilla: Tornion ja Ven!tjlln 
Lapissa, Vaasassa (Etelll-Pohjanmaa), Kuopiossa (Pohj.ois-Savo), Hllmeenlinnan 
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Pitk;J hantainen metsa myyra (Hypudaeus g lareolus Schreb.). 

yleisimmin kuitenkin pohjoisimmissa ja iHiosissa; huomattavana · 
asianhaarana kuitenkin sopii mainita, etta siita nykyaan viela ei 
ole mitaan varmaa loytopaikkaa Lounais-Suomessa, s. o. Varsi
nais-Suome~sa ja Satalmnnassa. Ei kuitenkaan nayta luultavalta, . 
etta elaimen esiintyminen Ita- ja Keski-Suomessa, vaan ei Lansi
Suomessa, merl<itsisi siUi, etta elain olisi ainoastaan maamme 
naiden osien faun an tyypillinen edustaja, jolm vahitellen on siir- . 
tymassa yha lanteen ja lounaaseen pain, kuten esim. hi11erin laita 
on o11ut. Painvastoin luulen, etta yksinomaan vaillinaiset tiedot 
ovat olleet omansa johtamaan siihen, .ettfi elaimesta nailla tienoin 
ei ole ollut mitaan varmaa loytopaikkaa. Samaa otaksui jo leh
tori Me 1 a- vainaja l<irjoittae~saan: ,Metsamyyrien leveneminen . 
on yhta vaillinaisesti (kuin metsasopulin) tunnettu. 0 vat v a r
maan laajalle levinneet - - - ." 1 Samanne viittaavat 
,Luurankoisten" sanat: ,Nayttaa loytyvan koko luonnontie 
teellise1Ia alueellamme - - - . 11 2 

seuduissa (EteiM-HMmc), Taipalsaaressa (Etela-Savo), Ruskealassa ja Sortavalassa 
(Laatokan-Karjala), Salmissa (Aunuksen-Karjala), Korpiselassa (Pohjols-Karjala) · 
seka Tuusulan pitajassl1 (Uusimaa). Senlisaksi eta in on y 1 e in en Pudasjl:lrvella . 
Pohjois-Pohjanmaa) ja Sulkavalla (Etela-Savo). 

1 I.uonnon YsHtvM 1901, s. 22!::! . 
2 Ks. s. 44. 
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Seuraavassa tulen esitHimaan, mihinka tulol<siin olen tullut 
elaimen esiintymisesta Karkun pitajassa, Satakunnassa. - Ru
pesin ilman varsinaista aihetta heinal<uun alussa virittelernaan 
loukkuja l{esaasuntomme valittomassa laheisyydessa. Etsin sopi
via koloja ja asetin pienet ,amerild<alaiset" louklwni niiden eteen 
- ilman syottia. Jo ensimaisella kerralla kaydessani pyydyksia 
tarl<astamassa oli yhdcssa pitkahantainen metsamyyra. Loyto
paikka oli verannan lattian alia. Havainnosta innostuneena rupe
sin tarkemmin tutkimaan elaimen esiintymistti, ensin Iwtitanhu-
-villa ja sittemmin etaammalla pitajassa. Siten sain loukuilla 
kesahuvilan valittOmassa yhteydessa tai itse huvilasta yhteensa 
12 kpl. mainittua elainta. Huomattavaa oli, ettei pienta kotihiirta 
Jainkaan saanut jaamaan ansaan, - asianhaara, joka siita kenties 
saanee selvityksensa, etten kayttanyt syottia, tai olisivatkohan 
metsamyyrat karkottaneet hiiret "puille paljaille"; en naet kuullut 
.muidenkaan talossa tavanneen kotihiirU:i, jota vastoin, ,suuret, 
kastanjanrw;keat hiiret" kylla olivat tutut. 1 

Metsamyyrien esiintyminen ihmisasuntojen valittOmassa yh
teydessa ei kuitenkaan liene mitaan erikoisen harvinaista, sen 
·osottaa jo ,Luurankoisten" lause: ,Lahestyy myos ihmisasuntoja 
,ja pitaa niissa samanlaista elantoa kuin pieni kotihiiri." 2 Pain-
vastoin tama luullakseni kaikille metsamyyrille on perin tyypillista 
ainakin muutamilla paikkakunnilla. 

Silti ei pida luulla, etta takalaiset metsamyyrat siihen maa-: 
rin olisivat ,degenererautuneet" vapaasta luonnonelamastaan, ettei 
niita enaan tavattaisi ulkona metsassa; niin paljon told ne eivat 
vie! a ole mukautuneet ,yhteiselamaan" ihmisten l<anssa. Niinpa 

·olen loukuilla pyydysHinoyt lukuisia el<semplaareja metsanlaidoilta, 
pensaisilta metsanrinteilta, kivien ja l<antojen alta, puiden juurelta 
y. m. s. paikoista, noin 1 1/2 km valimatl<alta aarimaisten loyto
paikkojen valilla, s. o. Riipilan jarven ja Rautaveden valisilta 
.mailta. Kaikl<iaan olen metsamailla tavatuista pitkahant. metsa
myyrista itse voinut todeta lajin 11 l<pl:sta. 3 

1 Ei nl:tytl:t kuitenkaan otaksuttavalta, etta jotain sentapaista taistelua, kuin 
esim. ison rotan ja mustan rotan vl:tlilll:t on tapahtunut, olisi k11yty pitk11h11nt. 
metsamyyran ja pienen kotihiiren kesken. 

2 Ks. s. 44. 
3 Outoa on saada keskella metsl:Ht loukkuihin peltomyyri11 (Agricola 

. agrestis L.), mutta lienee ravinnon puute pakottanut eHtimil:t hakemaan toi
,meentulonsa n11i1Ht paikoin, kansan pelto- ja nlittyvilj elyksiltlL 



Pitk~h~ntltisen mets11myyr11n esiintymisest~ Satakunnassa. 1::33 

Koska olen huomannut saman yl<silon ruumiin ja hannan 
valisessa pituudessa samoinlmin vastaavien osien pituudessa ver
rattuina eri elainten kesken vallitsevan suurta vaihtelua, olen ver
tailun vuoksi laatinut pienen 1uette1on muutamien pyydystamicni 
tayskasvuisten eHiinten pituudesta, jolloin hannan aarimmaiset 
paatekarvat eivat kuitenl\aan ole mukaanlasketut. 

Pyydystetty: 8 Vll pituus: 10,2 + 4,7 em. 
9 VII 10,1 + 4,2 . 

12 VII 9,5 + 4,3 . 
13 VII 10,2 +· 4,6 . 

" 
28 VII 9,6 + 4,3 " 
29 VII !J,5 + 4,8 . 
30 VII 9,8 + 4,2 

" 2 VIII D,6 + 4,1 
" 

2 VIII 9,7 + 3,7 
" 5 VIII ll,o + 4,6 
" 6 VIII 10,2 + 4,3 
" 

9 VIII 9,7 + 3,6 ., 
10 VIII lO,o + 3,s 

" 

Luette]on mukaan siis suhtautuvat hannan ja ruumiin pituu
det toisiinsa pyoreissa luvuissa kuten 4- -5,5: 10. A ivan kaik)<iin 
namat suhdeluvut kuitenkaan eivat sovi; niinpa ensimaisella on hun
nan pituus kokonaista 46,7 °/o ruumiin pituudesta, viimeisUiedelli
sel la ainoastaan 37,1 °/o. Senlisaksi kahdella vastaava prosentti
luku on jonlmn verran aile 40. 

Kysymyksessa olevan elaimen yleisyydesta paikkakunnalla 
mainittakoon viela muutamia esimerkkeja. 

Kun kuumuusajan loputtua erasta kaivoa, jolm kuivuudesta 
oli ehtynyt, alettiin perata, loydettiin siina 6 kuollutta pitkahant. 
metsamyyraa. Taman kai on ajateltava tapahtuneen siten, etta 
eHiimet lmumuuden ja mahdo11isesti myos nalan vaivaamina oli
vat laskeutuneet kaivon sisaan vilposempaan paikl<aan, mutta sit
loin sen ak l{ijyrld{ia seinamia myoten pudonneet pohjalle, jossa 
oli vahan lmrasta vetta. . Siella ne sitten kai osittain olivat 
hukkuneet \ osittain nall<almolemalla saaneet maksaa varo
mattomuutensa. Saman syyn nojalla on kai myos selitetHivissa 
semmoinen tapaus, etta eraana aamuna tavattiin jaakellarissamme 
maitoa taynna olevasta astiasta _pitkahant. metsamyyra. 

l Kol<eilujen kautta olen l<ylla . tullut huomaamaan, ett~ pitl<11hant. metsl:!
myyr~ jonkun aikaa kykenee pysytt11ytymiHtn uidcn vedenpinnalla. 

2 
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Edelleen voin mainita, etta eraassa lahitalossa oli pyydys
tetty viime talven kuluessa kaikkiaan 57 ,hiirta", joista useim
mat, ellei kaikld olivat olleet pitkahant. metsamyyria. Naytin
naet yhden eksemplaarin mainittua elainUi, jolloin . he paikalla 
tunsivat sen pyydystamiensa nakoiseksi. ,Sato" kuuluu olleen 
runsain syysmyohalla, jolloin ilman lampomaara rupesi lahentele
maan jaatymispistetta. Tama l<ylla on ymmarrettavissa, kun ajat
telemme edellisia tapauksia, jolloin elaimet lmumuuden vaivaa
mina lasl<eutuivat esim. jaakellariin ja kaivoon. Miksi ei kylmyys 
yhtahyvin !min kuumuus voisi olla syyna elainten elintavan muu
tokseen. 

Eraassa toisessa talossa taas ovat kesan kuluessa pyydysHi
neet - mil<tili sanovat - 17 kpl. mainittua myyralajia. Niista 
olen ollut tilaisuudessa 4 kpl:eesta todentamaan lajin. 

Kuten ylla olevasta kaypi selville, on Karlmn pitajassa aina
kin paikkapaikoin pitkahant. metsamyyra hyvin yleinen. Luulen 
varmasti, etta elain myoskin muualla Satakunnassa olisi loydetta
vissa, k.unhan vain ryhdyttaisiin asiasta ottamaan sellwa. 

Toivottavaa samalla olisi, etta tamanlaatuiset tutkimukset, 
jotka itsessaan ovat perin yksinkertaiset suorittaa, saavuttaisivat 
luonnonystaviemme kannatusta; on han siina ainaldn ala, jolm 
maassamme viela lmipaa paljon tyota ja jossa viela on sangen 
tuntuvia aukkoja tayttamatta. 

Pikakuvia Taitskan ja Ruotsin eUiintieteellisista 
laitoksista. 

U. Saalas. 

Viime kesana jouduin melkein sattumalta lyhyelle n. 3 viik
koa kesHivalle matkalle Tanskaan ja Ruotsiin. Tal oin kavin kai
kissa ainakin tarkeimmissa paikoissa, missa on elaintieteellisia 
laitoksia: museoita, koe-asemia, elaintieteellisia puutarhoja j. n. e. 
Aikomukseni on nyt lyhyesti esittaa nakemiani Luonrron Ystavan 
lukijoille. En luonnollisestikaan voinut nailla, monasti vain muu-
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tamia tunteja kestavilla, kaynneillani seikkaperaisesti syventya 
yksityiskohtiin. Tahdonkin vain esittaa hajanaisia piirteita siita, 
mihin kussakin paikassa satuin erikoista huomiota kiinnitta
rnaan, kertoa niista yleisvaikutdmista, minka minuun eri laitokset 
tekivat. 

I. Koopenhaminan eliiintieteellinen puutarha. 

Koopenhaminan eUiintieteellisen puutarhan (,Zoo!ogisk 
Have") on perustanut v.. 1859 tohtori N. K re r b o II i n g. 
Alussa se oli jotenkin vaatimaton, mutta 13 vuotta myohemmin 
se laajennettiin. · Silloin se saavutti nykyisen kokonsa. Se sijait- . 
see kaupungin lantisessa osassa ja on n. 7 hehtaarin suuruinen. 
Ei se siis pinta-alaltaan kovinkaan laaja ole, mutta se on erit
tain aistikkaasti jarjestetty, ja runsaasti elaimia siina on. Tosin 
ei tarha voi kilpailla Euroopan kaikkein suurimpien elaintieteel
listen puutarhojen, esim. Berlinin ja Hampurin, kanssa; mutta 
pohjoismaissa ei ole ainoatakaan, joka sille voisi edes lahi
mainkaan vertoja vetaa. Helsingin Korkeasaari ja Tukholman 
Skansen eivat ole mitaan sen rinnalla. - Katsoja vain tulee 
huolestuneena ajatelleeksi: mitenka on kayva jos elainten lukua 
taalla vain vuosi vuodelta lisataan? Pian tulee ainakin nykyisten. 
muurien $isapuolella olemaan sellainen ahdinkotila, ettei voida 
enaa hankkia uusia elaimia, anastamatta toisilta liiaksi tilaa tai 
havittamatta niita pienia metsikoita ja istutuksia, jotka ovat ai
van valttamattomia luomaan viihdytysta seka elaimi,Je etta ihmi
sille, jotka sata- ja tuhatlukuisina kayvat tata ihanaa ja mielta
kiinnitHivaa tarhaa katselemassa. 

Nykyaan on elaimilla viela jotenkin laajat tilat ja avarat 
hakit. Hoito ja koko komento tekee mallikelpoisen vaikutuksen, 
seHaisen jolJaisen vain todellinen sivistyskansa voi saada aikaan . 
ja elaimilla lienee siis verrattain hyva olla - jos ylimalkaan 
voimme koskaan vankeutta hyvana pitaa! 

Tarha on yleisolle auki kesalla klo 8 a. p.- 10 i. p., tal
vella klo 9 a. p.- 4 i. p. Paasymaksu on aikuisilta 50 p., lap
silta 25 p. 

Portilla saa ostaa hyvan oppaan, johon on liitetty kartta, 
ja joka on niin jarjestetty, etta sita seuraamalla joutuu muka· 
vasti nakemaan kaikki, mita puutarhassa nahtavaa on . Oppaassa 
mainitaan kunkin etaimen tanskalainen ja latinalain n nimi ha-



136 Pikakuvia Tanskan ja Ruotsin elai ntieteellisistlt laitoksista. 

kissa olevan numeron mukaan; mutta useimmista elaimista on 
myos lyhyesti ilmoitet.tu kotipaikka, elintavat ja huomattavimmat 
ulkonaiset ominafsuudet, joten tarhassa kavija voi tietaa, mihin 
hanen tulee kiinnittaa paahuomionsa. 

Paitsi tata luetteloa on sinne tanne hakkeihin ja aitauksiin 
kiinnitetty lasilla peitettyja tauluja, joihin samantapaiset selityk
set ovat suurilla ja selvilla kirjaimilla painetut, ja joista ne> 
jotka eivat tahdo opasta itsellensa ostaa, kuitenkin saavat tar
keimmat tiedot. Selitykset kohdistuvat milloin kokonaiseen elain
ryhmaan, milloin yksityiseen elaimeen. Kas tassa pari esi
merkkia! 

l{engurut. 

elav~tt Austraaliassa ja sy6vl:tt ruo.hoa. Huomaa miten ne sy6vat, istuvat ja liik
kuvat. Suurimmat miehenkorkuiset kengurut voivat tehda 7 112 kyynaran pitui
sia hyppllyksilt. Vastasyntyneet poikaset ovat, vanhempien ollessa ihmisen ko
koisia, vain 1 tuuman pituisia, ja nc muistuttavat enemman kissanpentua kuin 
kengurua. Emo elllttaa niiHt syntyman jalkeen vatsapuolella olevassa pussissa, 
ja si inM ne pysyttelevat kukin nisaansa kiinnitettyna. Mutta ne ovat niin vai
vaisia, etteivat osaa edes itse imea maitoansa, vaan maito pumputaan nii
hin. Vahitellen saavuttavat ne vanhempien ulkomuodon, ja kun runsas puoli 
vuosi on kulunut, voivat ne hypata esille pussista. Mutta jos vaara uhkaa 
pakenevat ne kiireestl sisal!n takaisin, lmnnes ovat tulleet liian suuriksi ja saa
vat pitaa itse huolta itsesti:tan. 

Kengurut ja muut pussielaimet ovat kaikkein vanhanaikuisimpia nykyaan 
eHlvista nisakkaisHt. Ne ovat likeista sukua nisakasten esivanhemmille, jotka 
aikoja sitten ovat kuolleet sukupuuttoon. 

Myskih~rkll (Ovibos moschatus) 

on valimuoto lampaan ja hllrjltn vltlilllt. Se ell:la Uuden maailman napaseuduilla 
osaksi Amerikan mantereella tai taml!n pohjoispuolella olevilla saarilla, osaksi 
taas pohjoisimmassa ja koillisessa Gr6nlannissa. Se eHU1 Jaumoittain ja elattltlt 
itseaan enimmakseen napamaiden pajuilla, jotka se talvella kaivaa esiin lumen 
alta. Pakkasta vastaan suojelee sita hyvin pitka ja tihea turkki, joka tal vella 
on sangen lammin. Pitkien karvojen alia on hieno ja pehmea vi lla, joka pu
toaa kevaalll:l. · Kiinnita huomiota turpaan, sarviin, lyhyihin ja paksuihin jalkoi
hin ja py6reai!n ehjaan takapuoleen. 

Katselkaamme ensin nisakkaita, jotka kokonsa ja lukuisuu
tensa vuoksi antavat tarhalle paaleiman. 

Pohjoi.sia Iajeja, varsinkin arktis:a, on koetettu saada niin 
paljon kuin mahdollista. J a aka r h u j a nain 2 kpl. NiiEa 
oli paljon parempi tila kuin Korkeasaarella. Ne olivat tosin 
koko joukon pienemmat, mutta eivat nayttaneet laheskaan niin 
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,idioottimaisilta" kuin Korkeasaaren jaakarhut, jotka aamusta 
iltaan paataan heiluttaen kulkevat ahtaassa hakissaan edes takai, 
sin, edes takaisin. - My ski h a r as t a vahan ylpeillaan. Sita 
·on kai vaikea saada vankeudessa viihtymaan nain etelassa, ja 
oppaassa sanotaankin senvuoksi: ,Vain aniharvat elaintieteelli
set tar hat omistavat taman hyvin harvinaisen elaimen". Tar han 
myskiharka on syntynyt kevaalla 1899 ja pyydystetty lta-Gron
lannista. - p 0 r 0 t nayttavat huononpuoleisilta ja kituvilta. 
Eika tuo kumma o!ekaan, silla eivaihan nuo vapaan pohjo1an 
,elaimet ota ajan pitkaar:t viihtyaks'een edes Korkeasaarellakaan. 

Kuva 1. MyskihltrklL 

Paitsi pohjolan elaimia on tarhassa paljon nisakkaita muis
takin osista maapalloa, myoskin troopillisista maista. 

Marehtijoista on siella monta komeata edustajaa, hirven· su
kuisista m. m. sa k san h i r vi ja taman laheinen sukulainen, 
vielakin suurempi ja uljaampi C e r v u s c a n a den s i s. Ant
t i 1 o o p p e j a on muutamia, m. m. kuuluisa k n u u, jota ensi 
silmayksella luulisi kaksikavioiseksi sarvipaiseksi hevoseksi. Lam
paista mainittakoon tuo korkeaniskainen h a r j a I a m m a s 
( Ovis tragelaphus) Aeas-vuoristossa, harjan sukulaisista see b u, 
j a k i, p u h v e I i ja p i i s s o n i, joista toisia on kokonaisia 
perhekuntia. - Mutta tarhan kallisarvoisin marehtija on kuiten
kin sir a h vi (Oiraffa defumata), kaunis pariskunta Luoteis
Rhodesiasta. Hauskaa oli niita katsella ja seurata niiden arvok
kaita liikkeita, nahda mitenka ne soivat heinaa likella katon ra-
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jaa olevasta korista ja nakersivat puusta parkkia, tai mitenka 
niiden taytyi haukataksensa maasta ruokaa, hitaasti ja varovai~ 

sesti levitella molempia etukoipiaan kauvas toisistaan. Hullun
kuriselta naytti myos niiden kaynti, joka poikkeaa muitten nisa
kasten kaynnista, siina, etta ne siirtavat molemmat saman puolen 
jalat eteenpain samalla kertaa. 

KavioelaimHi edustavat runsaat maarat s e e p r o j a, a a
s e j a, k u 1 a a n e j a, · s c h e t 1 a n n i n p o n e j a j. n . e. M u tta 
onpa siella kaksi t a p i i r i-lajiakin: pienempi yksivarinen Ta
pirzts americanus ja suurempi Tapirus indicus, jonka eturuu· 
mis on pikimusta, takaruumis likaisen valkoinen, ja raja mo
lempien valilla on niin jyrkka, etta nayt/aa silta kuin eHHn olisi 
paraikaa maalauksen afaine~, mutta vasta toinen osa olisi val
mis, toinen viela koskematon. 

Kuva 2. Nuori virtahevonen. 

Kamelinsukuisia elaimia on taalla seka y k s i - eWi k a k
s i k y tty r a i n en k am e 1 i ja sitapaitsi viel~i kyttyrattomat 
amerikkalaiset 1 a a m a ja h u an a a k k o. 

Mutta jo olemme saapuneet ,eUiinten paratiisin" reunalle. 
Niin kutsutaan .suuren aitauksen tapais(a lakeutt~, jossa elaa 
sekaisin ··veljellisessa sovussa mita kirjavin joukko erilaisia elai
mia. Siina on aaseja ja poneja, siina on puhvelin- ja jakin va
sikoita, siina Jaamoja, erilaisia vuohia ja lampaita j. q. e. Eh~ 
kapa suurinta kummastusta naiden joukossa herattaa ,yksisarvi
nen lammas" ( Ovis dom. var. unicornis), joka on tibettiHiisten 
h:tOma taidenayte. He ovat naet sitoneet nuoren elaimen mo
lemmat sarvet lujasti yhteen, joten ne vahitellen · ovat 'kasvan'eet 
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kiinni toisiinsa aina tyvesta karjen laheisyyteen asti. Siten muo
dostavat ne ikaankuin yhden ainoan littean kaksikarkisen sarven 
keskelle otsaa. 

,Etainten paratiisista" tahdomme taas poiketa katselemaan 
paria Afrikan suurelainta: vir t a he v o s t a ja e 1 e fan t t e j a. 
Edellinen ei kuitenkaan koskaan ole nahnyt varsinaista kotimaa
tansa, silla se on syntynyt Amsterdamin elaintieteellisessa tar
hassa 23. V. 1904. Vuoden vanhana se ostettiin K6openhami
nan tarhaa varten 11,000 kruunun hinnalla. Kaydessani sita 

Kuva 3. "Kaspar" kylpemassa. 

katsomassa seisoi se koko ajan jorona, puolillaan vedessa, miltei 
liikkumattomana, korviaan vain horistellen ja silloin talloin paas
Hien mylvivan aanen ilmoille. - Elefantteja on tarhassa seka 
koiras- etta naaraselain; ja taalla on tapahtunut se suuri ihme, 
etta ne ovat saaneet terveen ja hyvinvoivan jalkelaisenkin, ,Kas
par" nimeW:ian. Tarua on mita merkillisinta, silla tiedammehan, 
ettei elefantti yleensa koskaan lisaanny vankeudessa, ei edes ko
timaassaan Intiassa, ·vaan etta siella jokaista ihmisen palveluk
seen kaytettavaa eUlinta taytyy rityisesti metsasta pyydystaa ja 
kesyttaa. 
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PetoeHiimet asustavat kolmessa suuressa ja sWipaitsi muu
tamissa pienemmissa rakennuksissa. K a r h u t asuvat omassa 
jykevassa moniosastoisessa linnassaan. Siella on t a v a 11 i n en 
m a aka r h u (Ursus ·arctos), siella on Ursus horribilis, U. ameri
canus ja U. tibetanus v. japoriicus. - Toiseksi on tarhassa 
n. k. ,isojen petojen rakennus", jossa on m. m. j a 1 ope u r o
j a, p u u m o j a, useita hyvin kauniita t i i k ere i t a, 1 e o
p a r d e j a, s e r v a a 1 e j a, h y e n o j a, s u s i a, d i n g o j a 
j. n. e. ,Piente11 petojen rakennuksessa'' taas naemme g en e t
t o j a, s i v e t t i k i s s o j a, erLaisia naadansukuisia elaimia j. n. 
e., - - ken jaksaisi niita kaikkia luetella? 

Jyrsijoista olivat k an i i n i t, mita erHaisiin rotuihin tulee, 
erittain runsaasti eduste!tuina. Mutta oli siella monta mielta
kiinnittavampaaldn. Sellaisia olivat suuri lihava r a m em a j a v a 
(Myopotamus coypu), joka kotimaassaan Etela-Amerikassa on 
haviamassa sukupuuttoon ahkeran metsastyksen vuoksi, samoin 
kuin tavallinen majava pohjoisella pallonpuoliskolla, hauskan 
nakoinen p r a a r i k o ira (Cynomys ludovicianus), joka pys-
tyssa istuen miettivaisena soi ruohoa, pidellen ,kasissaan" r·uo
kaansa, a 1 p p i m u r me 1 i, pi i k k is i k a j. n. e. 

Vedessa elavisUi nisakkaista ansaitsevat erityisesti mainitse 
mi.sta mer i 1 e i} on at ( Otaria californica). Niita oli 3 
kappaletta suurenlaisessa altaassa. Pitkaksi ajaksi unohtauduin 
katselemaan, miten ne pyoriskelivat ja kieriskelivat vedessa mil· 
l o ~n mitenkin kaantyen ja vaantyen. Oikein mielikseen seurasin 
niiden erinomaisen siroja liikkeita. 

Pussielaimia edusti kompelOn nakoinen, karhua mu.istuttava 
v o m p a t t i ja suuri k e n k u r u, jonka outoja liikkeita mie
lenkiinnolla katselee se, joka ei ennen ole nahnyt naita kuuluja 
Austraalian alkuperaisia elaimia muualla kuin kuvissa ja muse- 
oissa. 

Mutta vielahan en ole puhunut mitaan niista elaimista, 
jotka taalla kuten kaikkialla muuallakin, missa niita on, houkut
televat sukulaisten vetovoimalla suurimmat vakijoukot ymparil
lensa: a p i n o i t a. Niilla on hallussaan oma komea ja oival
lisesti sisustettu rakennuksensa. Siina on jos jonkinlaisia iloi- · 
sia mar aka t t e j a, irvistelevia p a vi a a n e j a y. m. y. m. 
Ne asuvat joko yksitellen tai useampia yhdessa avarissa rauta
hakeissa, joita on iso rivi pitkin toista seinaa. Koko tata hak
kirivHi eroittaa yleisosta suuri, kirkas, lattiasta kattoon ulottuva:.. 
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lasiseina, joka jakaa salin kahtia: ihmisten puoliskoon ja api
noitten puoliskoon. Siita on se hyoty, etteivat apinat vilustu 
kun ovissa kaydaan. Apinat ovat naet siina suhteessa hyvin 
arkoja; ja siksipa ovatkin Korkeasaaren apinat useina talvina 
kuoteet viluun melkein kaikki· tyyni, meilla kun ei kunnollista 
apinahuonetta ole, ja vain mita suurimmalla varovaisuudella 
ja huolenpidolla ne saatiin elamaan yli viime talven. 

Tofsessa rakennuksessa on nahtavana 2 simp an s s i a. 
Ohi ku1kiessani ne nukkuivat, visusti peitteisiin kaariytyneina ku
ten ihmiset ainakin, toinen kyljellaan, toinen seljallaan. Niita 
kuuluu olevan erittain vaikea pitaa hengissa . 

Mutta mika on tuo suuri ja korkea ulkoilma-hakki, jonka 
ymparysta on aivan mustanaan vakea? Siina asustaa kesan 
aikana 5 n u o r t a k a r h u a ja toista kymmenta n u o r t a 
p a vi a an i a yhdessa. Eivat ne juuri kovinkaan pal jon nay 
toisistansa valittavan. Karhut enimmakseen painia lyovat keske
nansa ja piehtaroivat maassa tai yrittavat kiiveskella vahan mat
kaa yl6s pitkin hakin seinia. Apinat taas leikkivat ja keikku
vat ja kujeilevat keskenansa omassa piirissaan tehden hurjia 
hyppayksia, riippuen toistensa hannasta ja keksien jos jonkin-
nakoista ilvetta. Vain joskus joku ikaankuin pikkukiusaa teh
daksensa nykasee jotakin karhua hiukan turkista, mutta potkii 
sitten heti kiireimman kautta tiehensa ylailmoille. Nayttaa sel
vasti silta kuin ne joka tapauksessa tuntisivat jonkun verran 
kunnioitusta mesikammenta kohtaan. 

Siirtykaamme sitten lintujen maailmaan. jos tarhassa on 
nisakkaita niin on naitakin. Vesilintujen lammikko on kaunis
tukseksi koko tarhalle; sieLa uiskentelevat s o r sa t, h a n h e t ja 
j o u t s e n e t sekaisin, viimemainittujen joukossa myos austraa
lialainen m u s t a j o u t sen. - Erillaan nais 1a ovat 1 o k i t. Nf 
asuvat erityisissa hakeissaan samassa osastossa kuin useimmat suu
ret kahlaajat, m. m. pyha i b i s-lintu. - N. s. ,flamingopuis
tossa" elaa saman aitauksen sisalla monta komeata kahlaajaa: 
f 1 am i n g o j a, erivarisia tropiikkien k u r k i-lajeja .j.. n. e. Pikku
·kahlaajilla taas on oma iso yhteinen hakkinsa. 

Pitkaksi kavisi luetella kaikki ne peto1innut, kanalinnut, 
laululinnut, papukaijat y. m., joille on tarhassa tilaa varattu. 
Taalla on edustajia aina suuresta k on d o or i s t a pienimpiin 
varpuslintuihin saakka. Omituisen vaikutuksen tekee muuan ra
kennus, joka on yksinomaan tropiikkien linnuille varattu. Sii· 



142 Kirjallisuutta. 
------ ----- ---

nakos korvia vihlovaa aanta! Toiset laulavat kauniisti, toiset 
kirkuvat niin pahanpaivaisesti, ettei kovinkaan kauvan jaksaisi 
tuota kestaa. Suurinta mielenkiintoa herattavat ehka koreat pu
nakeJtaisen. tai keltaisen ja mustan kirjavat k u t o j ·a 1 in nut, 
jotka ovat 1aatineet lukuisat taidbkkaat pesansa oksien varaan. 

Strutsilintuja on taalla seka afrikkalainen struts i etta 
austraalialaiset em u ja k a s u a a r i. 

:,Terrarium'issa", johon paasemme suorittamalla 10 ayrin 
Jisamaksun, on nahtavana sisiliskoja ja suuri joukko kaarmeita 
m. m. j a t t i 1 a i s k a a r m e i t a Pyton- ja Boa-sukua, k a 1-
k a r o k a a r m e i t a j. n. e. Edelleen on sieJa k r o k o t i i-
1 e j a, japanilainen j a t til a i s - sa 1 a man t e r i (Megalo
batrachus maximus), joka kaloilla e1aa, suuri paksu Rana mu
gius seka Meksikon jarvissa e1ava a k so 1 ott i (Siredon pis
ciformis). Tata sammakkoelainta, joka jo toukka-asteellaan tu
lee sukupuolikypsaksi, nakyy o1evan taalla erinomaisen run~ 

saasti. - Ka1ojakin on ,terrarium'issa", mutta niita ei ole ko
vinkaan manta lajia. 

Kun viela lopuksi kerron, etta ennenmainitussa isossa 
apinasalissa on suuren1ainen kokoelma simpukkain ja kotiloiden 
kuoria pitkille poydille jarjestettyina, seka eraissa laatikoissa bio
loogisia esityksia siita, miten paljon elaimia tai elainten jatteita 
Tanskan eri sa:missa merenpohjalla suhteellisesti on, luulen lu
kijoiden saaneen jonkunlaisen kasityksen · siita, mita nahtavaa 
Koopenhaminan elaintieteellisella puutarhalla on tarjottavana. 

Kirjallisuutta. 

Selma HttllstrlJm, Akvario. Muutamia hoito-ohjeita aloittelijoille. Va· 
namon kirjoja n:o 18. Porvoossa Werner S<>derstrom Osakeyhtion lmstantama. 
150 sivua. Hinta Smk. 2: 80. 

TMml1 kirja on tarkotettu kl1sikirjaksi niille, jotka opikseen ja huvikseen · 
tai kotinsa kaunistukseksi tahtovat vesisl1ili<>ssl1 ell1ttl1l1 kalkellaisia kasveja ja 
eHlimiM, esim. kultakaloja j. n. e. Ainoana suomenkielisenM tMml1ntapaisena kl1si 
kirjana se onkin hyvin tervetullut. Onhan varsinkin kultakalojen hoitaminen 
meiiHt tullut mieluisaksi huviksi monessa kodissa, mutta useimmiten saavat ka
lat eHtl:t ahdassuisessa vesisMili<>sslJ, jossa ei ole mitlJlJn kasveja, joten ne alitui
sesti kituvat hapen puutteessa, puhumattakaan muista karkeista hoitovirheisUt· 
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TasHt kirjasta nakee kalojen hoitaja, miten on meneteltltva, jotta eHitit 
menestyisivat hyvin ja niista olisi enemman huyia ja oppimista, mutta kuitenkin 
vahemman vaivaa hoitaessa. Arkojakin ulkomaisia kaloja neuvotaan Hlssa hoi
tamaan uusimpien menettelytapojen ja luonnontieteen keksintojen mukaisesti. 
Tavallisimmista akvaariokalojen taudeista ja muista kuolemansyista, niiden valtHt
misesHt ja parantamisesta kerrotaan verrattain seikkaperaisesti. ErittlHn suuren 
merkityksen saa l<irja senkautta, etta siina seliteHHtn, mita kotimaisia kasve
jamme ja eHiimiamme, kaloista alimpiin Juurangottomiin saakka, voi ell1Wta ak
vaariossa ja minkalaista hoitoa kukin kaipaa, miten hyvinkin monipuolisesti vali
koidun ellttti-,yhteiskunnan" saa sellaiseen tasapainoon, etteivltt eri lajit vahin 
goita, vaan painvastoin hyodyttavat toisiaan, seka miten Htllaisen kokoelman
avulla voi tehda mieltakiinnittavHt ja tieteellisestikin arvokkaita havaintoja kas• 
vien ja elainten tavoista ja elltmanehdoista. Kaikkien, joilla ennestaHn on ak
vaario tai jotka tahtovat huvikseen tai luonnontieteelllsesHl harrastuksesta hank
kia sellaisen, olisi siis tutustuttava tahan kirjaan. 

VttintJ Hmo. 

PienHi tietoja. 

Siili talvehtinut Oulussa. Kltydessani toissa kesana Ahvenanmaalla, 
toin sielta siilin (Erinaceus europaeus) Ouluun, Hietasaaressa olevaan keslta
suntoomme. Muutaman viikon kuluttua se kuitenkin karkasi minun ollessani 
matkoilla, ja palattuani en sitlt enaltn onnistunut Joytamaan. 

Viime kesa kuun alussa 15ysivat sen eraat aidanpanijat noin puolentoista 
kilometrin paasta kesl1asunnostamme eraa!Hl pensaikkoniitylHL Arvelivat ensin 
janiksen pojaksi, mutta kun oli niin piikkinen, niin pitivat piikldsikana. Kun 
se oli lymtaytynyt palloksi, niin panivat nuoralla aidanseipltaseen riippumaan, 
mutta eihan se siina pysynyt, vaan karkasi. Loytyi kuitenkin \-lUdtstaan ja 
vietiin kotiin. Siella oli juku tiennyt, etta minulla oli edellisenl1 kesana ollut 
tuollainen elukka, ja niin mina sen vihdoin sain uudestaan elMettltvakseni. Pa
nin sen suureen kana-aitaukseen, ja siella on se sitten ollut koko kesan, nuk
kuen pltivat suuren lehtikasan alla. Paivl11Utkin tuli se syomaan kutsuttaissa, 
mutta illalla hamaran tullen se vasta Hthti omasta alotteestaan ruokaansa etsimaa n. 
Syotin sille kalaa, : lihaa, sammakoita y. m. Myos soi se mielell lta n keitetyista 
perunoista ja jauhoista laitettua tahasta. Nyt talven tullen en tieda kuinka sille 
kaynee. Elaneel<o ensi talven yli kuten edellisenl<in. Muuten on omituista, 
etHt siili niinkin pohjosessa voi eHHt yli talven. Seh~n tavataan vapaana vaan 
etelaisimm~ssa Suomessa. YrjtJ Hellman. 

Siipioravan esiintymisesta. Karkun piHljftssa.. Viimel<eslt isen uuti
semme johdosta siipioravan (Pteromys vulans L.) esi intymisestlt Karkussa (L. 
Y. 1910, s. 116) saamme tliydennykseksi mainita muutamia lisahavaintoja. 

Samoilla pail<keilla, missa viime kes:tna ltiysimme pes:tn ja ammuimme 
yhden kpl., nal<yy Jaji viela Hlnl1kin l<esltn~ asustavan. Mcll<ein sUannollisesti 
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joka ilta h~m~r~n tullen n~kyy yksi tai parikin oravaa ravinnon pyydyst~mis
puuhissa kiit~v~n puusta puuhun. 

Edell~ mainitusta paikasta noin 1 km pMl:lssM on toinen pariskunta aset
tunut asumaan era~seen ponttMn, aivan er~an huvilan lahistolle, missa e!Mimet 
·ittasin vilkkailla liikkeilll:l~n herattltvat huomiota. - Aivan taman paikan lMhella, 
Tullon kartanon puistossa, pitaa kolmas pari asuntoa. 

S i u ron aseman Hlhettyvill~ (18 km paassa Karkusta) olemme nMiden 
lisltksi todentaneet neljannen Wytopaikan. 

Karkku 25. VIII. 1911. A. ja K. Hilden. 

,Kuhniminen" alkuperftista. 
eta.inkunnassa! - Tiineelta naaras
sisiliskolta, jota elatin huoneessani 
isonpuoleisessa laatikossa, tutkiakseni 
sen elamMntapoja, meni tapaturmai
sesti h~nHI poikki. Tuosta vahingosta 
se ei naytHtnyt paljoakaan vaivautu
van eika valiWtv~n. olihan ensi p~i

vMnlt vaan tavallista v~h~n alakuloi
sempi. Mutta seuraavana p~ivltn~ se 
ryhtyi vallan uudenaikaisiin parannus
puuhiin: se piti tuntikausia milloin 
katkennutta hltnHmns~, milloin koko 

takaruumistaan vesikupissa, kltyden valill~ vaihteeksi ottamassa lwkokylvynkin. 
Sen parempaa ,kuhnimista· ei sisiliskolta voi odottaakaan, sill~ sen takajalat 
ovat siksi lyhyet, ett~ niita olisi kovin tycll~s pit~~ ilmassa takaruumiin ollessa 
vedesslt. Pois siis tohtori Kuhnelta kunnia tamltn parannustavan kltytantfifin 
saattamisesta, sill~ ties kuinka tavallista ,kuhniminenu on sisiliskojen ja muun 
.alemman kansan" keskuudessa! 

Mutta liiallisella ,kuhnimisella M kuuluvat monet hankkineen itselleen vai
keita vammoja. Silt~ nMytti tltss~kin. Pari p~iv~a ahkerasti kylvetty~Hin sisi
lsko-parka rupesi synnyttMml1an keskentekoisia poikasia, josta syysta katsoin 
parhaaksi siirHilt sen pois tasta tuskien maasta. 

Toinen sisilisko eli onnetlisesti synnytyspaiva~n saakka. Sitloin se rneni 
vesikuppiin uiskentelemaan ja synnytteli siell~ poikasia3n, jotka myos elivat 
jonkun a1. l ~altaista vesiel~mlU!, ennenkuin nousivat kuivalle maalle. 

VttintJ Hmo. 

Pllhkinfthakkinen (Nucijraga cnryocatactes) ammuttiin Teuvalla t. k. 
29 p:na, ja saman kuun 26 p:ni1 nain yhden kappaleen samaa lintua niityn lai
dassa sy<>mMssa kuusesta seuraavan vuoden silmuja. Nokan pituus suupie
lista ldlrkeen ammutulla oli 5 em. Pyrstfin valkea vari reunasulissa 3 em.; · 
kahdessa keskimltisesslt ainoastaan valkea merkki. Lintu oli ehkM siis pa~
.muoto. Ennen ei lintua ole t~~lll! nMhty. 

Teuva 30. VIII. 1911. Hannes Sepptt. 

Sarna llntu ammuttiin syyslmun 9 p:nl! Tyrvl:ll:lllll. 
V ttinO Hmo. 



Kuva 1. Tyll ilwrmitsan (Charadrius hiaticula) pes~ munincen. 

Kuva ::!. Ty llil<urmitsa (Charndrius hiaticula) pestlsslUin. 
Valok. Roar Christ ensen, K<Hipenhamina. 



··, 



Kuva 3. Pikkukurmit sa n (Charadrius curonicus) pestl munincen. 

Kuva 4. Pikkukurmit s:1 (Charadrius curonicus) pesl:1 ssl:1tln . 
Valok. Roar Chris tensen, l(ooprnhamina. 

Kuva G. Pikkukunnit sa. (Cizarndrius ruronirus) vas tak uoriutun ita poikasia. 
Va lok. Roar Christensen, KOi.ipenllamina. 





ruonnon YSTR\7fl 
Yleistajuinen luonnontideellinen aikakauslehti 

n:o 5 \1lldtstoista uuosiknta 191 l 

Lintujen pesien valokuvauksesta. 

Georg E. F. Schulz (Berlin-Friedenau) ja E. W. Suomalainen. 

Vuosi vuodelta on amat66ri-valokuvaajain luku kasvamistaan 
kasvanut niin meilla kuin muuallakin maailmassa. Kuinka suuri 
lieneekaan vuosittain kaytetty levymaara? Ja milia t a v a II a kay
tetty! Suurempia tahi pienempUi. seuroja, joko sitten ulkoilmassa 
tahi luonnossa valokuvattuna, yksityisia , intresantteja" henl{iloitaj 
useimmiten naisia, parhaimmissa tapauksissa kauniita maisemia 
on ikuistettu levy lie I Mutta nekin suureksi osal{si ilman min.~ 

l{aanlaista aistia otettuja. Hukkaan mennytta energiaa ja paljon 
kulutettuja varo ja! Nain allen tel{ee mieli kysymaan, eil{o voi
taisi paremmin ldi.yttaa valokuvauskonetta kuin tallaiseen hassu-
tukseen? . 

Ehl{apa joku onkin joskus ottanut vaivakseen valolmvata 
jonkun hauskan kasvuston, yksinaisen kauniin kasvin, joko sitten 
ulkona luonno.ssa tahi puutarhassa, t~ikka noin sivumennen huo
maamansa linnunpesan munineen tahi suutaan aukovine poiki
neen. Mutta tehda tama oikein perusteellisesti, hyvin, siita on 
vain harvoja ilahduttavia esimerkl{eja. Ja kuitenl{in olisi tallai
sesta ,jarkiperaisesta" valokuvauksesta· suurikin hyoty. Sen kaut
tahan saataisiin luotettavia kuvia maamme elaimistosta, samalla 
ku in ottaja · itse voisi miUi. Hihimmin· tutus.tua elamaan luonnossa 

Siina toivossa, etta joku ,L. Y:n" lukijoista haluaisi neu -· 
voja · ja opastuksia tassa asiassa, olemme tahtoneet muutamin sa ~ 
noin esittati paaasiallisimmat seikat lintujen pesien valokuvaa.-, 
misesta. Huomautamme kuitenkin heti alussa jo, etta ,kol{emu~ 
on paras opettaja." 0\etamrne m'yoskin, etta kukin asiaaharras-; 
tavista tuntee valokuvauksen . .perusteet, joten em me niihin au~ 
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kajota. Onhan siHipaitsi nykyiHin hyvia oppikirjoja vasta-alkajia 
varten. 

Sopivin ja mulmvin kamera tarkoitukseemme on n. s. jalusta
kamera kaksinkertaisin palkein. Viimemainittu seikka on Hirkea, 
koska vain tammoisella voidaan esineet taydessa koossa kuvata. 
Myoskin on itse levyn suuruus oleva mieluummin suurempi, 13 
X 18 em. Kylla pienempikin kelpaa, mutta kovin suuri on han
l<ala kasitella. Toinen tarkea seikka on objektiivi. Ken ei kus
tannuksia pell<aa, ostakoon n. s. kaksoisanastigmaatin, joka on 
tarkoitukseemme mainio. Paljon huokeampi on kuitenl<in tavalli-

. nen aplanaatti, ja se kyllakin kelpaa, melkein yhta hyvHi kuvia 
silla saa, jos vain olemme tilaisuudessa kayttamaan himmentajaa. 

Mita Jevyja valitsemme? Mahdollisimman hyvia, sellaisia, 
jotka eivat turmele useinkin paljon vaivaa kysynytia tyotamme. 
Vaikeaa on suosittaa mitaan eriiyista merkkia, niita on olemassa 
useita. Kaikissa tapaul<sissa on kaytetHiva n. s. vari.herkkia, or
tokromaattisia levyja. Parhaimman menestyksen saavuttamiseksi 
tulee Jevyjen lisaksi oil a , valopihoista" vapaita, muuten johtuu 
kuvamme valkoisista kohdista ,.Jiikasateily" tummiin paikkoihin. 
Erinomaisiksi olemme huomanneet ja hyvalla menestyksella kaytta
neet Perorto-Antihalo- (valmistaa Otto Perutz, Miinchen) levyja. 

Varustukseemme kuuluu viela jalusta ja kuularuuvi, jonka 
avulla kameran voi kiinnittaa mihin asentoon tahansa jalustalle. 

Kun sitten olemme nain kaikilla tarpeellisilla , tyokaluilla" 
varustettuja, on tehtavamme hakea pesa~ josta voimme saada joko 
munat tahi linnunkin levyllemme ikuistetuksi. Merenrarm.ikon 
hiedalla on tuossa tyllikurmitsan pesa, neline paarynanmuotoisine 
munineen. Pesasta ei ole paljoa puhumista, pieni kuoppa vain, 
ymparilla kiviii ja siroja simpulmnlmoria. Kovin ovat munat ym
paristonsa nakoiset, helposti .voisi niiden paalle astua. Ei muuta 
kuin kone kuntoon vain, asetamme sen melkein kohtisuoraan, niin
kuin katsoisimme ylhaalta alas. Tassa on kuularuuvi hyvaan tarpee
seen. Jalusta asetetaan lujasti maahan, ett'ei se vain paase liik
l<umaan; jos tuulee on mukaan otetuJia sateensuojalla estettava 
koneen heilumista. Palje vedetaan pitkaksi, objektiivia himmen
netaan aikalailla, ja kun lmikki on kunnossa valotetaan 1/ 4 a 1/2 

minuuttia. Valotusaika riippuu tietysti saasuhteista, onko taivas 
pilvinen vai paaseeko aurinko paistamaan. Tulee vain tarkasti 
l<atsoa, etta lwne pall<eineen pysyy aivan liiklmmattomana, muu
toin tulevat kuvan aariviivat epaselviksi. 
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Nain valokuvaamme kail<kien maas sa pesiv~iin lintujen 
pesat. Sita mul<aa kuin pesa on korl<eamm alla, taytyy lwmeraa
ldn nostaa ylemmaksi. Tassakin tapauksessa otettalwon kuva 
siina asennossa niinkuin sen naemme, siis vi 11 os t i ylhaalta. 
Kuularuuvia ci nyt tarvita . Jos pesa on silmiemme lwrkeutta 
ylempana, pitaa kamera taas saada ylos, niiu ctt~i munat nal<yvat 
hyvin. Hankitaan laatikko, poyta, til<apuut tahi joku muu sellai
nen, jolle on mul<ava nousta. Jalustan jalkoihin voi sitoa kepit 
jatkeeksi, jolleivat muuten riiUi, tikapuilla scisten asetetaan kone. 
Huomaamme, etta vaikeudet lisaantyvat kuta ylemmal<si tullaan. 
Korkealla puussa oleva pesa on valokuvattava siten, etta l<one 
kiinnitetaan sopivalla laitteella puun oksaan vakavasti; Hihan 
voimme kayttaa n. s. polkupyorastatiivia. Oksattomiin puihin 
ldipeaminen ei lmikille onnistu, jollei ldiyta sahko- ja telefoonityo
miesten ,jalkarautoja". Valotettaessa on taas muistettava, ettei 
puu saa millaan muotoa heilua. 

Usein ovat pesat jonlmn tuuhean lehvan tahi pal<sun oksan 
suojassa ja peitossa, niin etta munat eivat hyvin nay. Talloin on 
tarpeellista koettaa saada hairitseva oksa syrjaan, mutta tama on 
tehtava niin varovaisesti, ett' ei vain millaan tavalla riko luontoa 
vastaan, varsinkaan niin, ettei otettu l<uva vailmta luonnottomalta. 
Myosldn pitaa valttaa kosl<emasta pesaa ja munia, lwsl<a niilla 
useinkin on erityinen, luonteenomainen asento. 

Useita korkeiden puiden latvassa olevia pesia (kotkat, kala
saaski, useat haukat) on mahdoton kuvata muuten kuin alhaalta 
pain, jollei siina aivan vieressa satu ole':Ilaan pitempi puu, johon 
voi l<iiveUi ja sielta l<asin va lokuvata. Harvinaista Hillain n lmi
tenl<in on . 

Lopuksi on viela valokuvattava itse pe s imap a ikl<akin. 
Tassa emme siis rajoitu ainoastaan pesan valokuvaamiseen, vaan 
otamme koko sen Hiheisen ymparistonl<in. Tahdomme siis osoit
taa millaisia seutuja ja pesapaikkoja kukin laji hakee, onko pesima
pail<ka kuivalla l<anl<aa lla vaiko kostealla suolla, avoimella niitylla 
tahi rantapensailwssa tahi synl<assa korpimetsassa, ta ankomailla 
vailw vuoriseuduissa. Useimmat lajit ovat ta sa suhteessa eritUiin 
tarkkoja, valitsevat mita luonteenomaisimpia pesapail<koja. Aja
tell<aammepa vain tyllilmrmitsaamme. oraikossa tahi hiedalla 
en tapaamme, harvoin siina mitaan l<asvaa. Tuollaisella pail<alla 

ovatkin sen munat parhaiten suojassa, niin ovat ne hiedan vari
sia, nayttavatpahan vain ldvilta kivik s a. Valokuvaamme siis 
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pesapail<an lahimman ympariston useiden metricn laajalta alalta, 
joten voimme l{uvaa sitten ldi.yttaa mainiona ,arvoituksena", 
vaikea siita on tottumattoman pesaa keksia. Ehkenpa on mulm
vaa ottaa lmksil<in kuvaa, toinen lahelta, josta viela voi munat 
lOytaa, ja toinen kauvempaa, josta vain edellisen kuvan nojalla 
voimme tuntea pesan paikan. Helppoja nama ovatl<in valolmvata, 
niissa saa paljon himmentaa ja valottaa aivan vahiin, aivan kuin 
tavallisia maisemalmvia ottaessamme. 

Jtsessaan selvaa on, etta mahdollisimman tarkka, yksityis
seikkainen lmva on ainoa kelvollinen, , taiteellisesti epatarkat" 
l<uvat ovat kerrassaan mitattomia. 

Elkaamme myoskaan unhottako kirjoittaa muistiin paikkaa 
ja aikaa, ja myoskin tulevia ottojamme varten valotusaikaa, him
mentajan suuruutta ja saan selkeytta, pilvisyytta j. n. e. 

Hautovien lintujen valokuvaaminen ansaitsee oman lukunsa, 
jonka joskus toiste esitamme. Mukana seuraavat valokuvat hau
tovista tylli- ja pikkukurmitsoista ovat hyvana todisteena siita, 
kuinka hyvia tuloksia tosiaankin voi saada, kunhan vain ei puutu 
energiaa! 

, Veden kukasta" ja sen synnytHijista. 

Valio Korvenkontio. 

J okaiselle, joka on kesaansa vesien varsilla viettanyt, - ja 
kenpa ei olisi sita tuhansien jarvien maassamme tehnyt, - on 
tuttu tuo vuosittain toistuva ilmio, jota nimiteUUin veden ,kuk
kimiseksi". Siksi silmiin pistava on tuo ,kukkiminen ", etta jo 
vanhan a jan oppineet, A r i s tote 1 e s ja P 1 in i us oJivat 
ikiinnittaneet siihen huomiota ja antavat teoksissaan siita kuva
uksia. Mutta vaikka ilmio onkin nain yleisesti tunnettu, ei tasta 
huolimatta monellakaan liene tarkempaa tietoa siita, mita moinen 
,,kukkiminen" oikeastaan tietaa, mika sen aikaansaa. Siita syysta 
lienee paikallaan asiaa Luonnon Ystavan palstoilla hieman tar
kemmin valaista. 

Veden ,kukkimiseksihan" sanotaan sellaista ilmiota, kun 
veden pinnalle ajottaisesti ilmestyy runsain maarin pikku kukka-
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sia, variltaan vaihdellen tavallisimmin kellervasta vihreaan eri vi
vahduksissa. J Eritoten silmiinpistava on tama Hmio rannoilla, 
maan rajalla taikka jarvea reunustavissa kasvustovyohykkeissa, 
mihin aallot ovat naita hiuktkasia vahvemmalti kasanneet pak
suiksi lautoiksi ja kerroksiksi. Tama naky ei sinansa tarjoa mi
taan silmaa viehattavaa, painvastoin tuntuu moinen vihertava 
moska varsin luotaantyontavalta ja myrkylliselta, eritoten kun se 
k~uemman aikaa sarnassa paikassa seistyaan usein synnyttaa 
pahanhajuisia, tympaisevia kaasuj'a. 

Yksi laji veden kukkaa, joka saannollisesti maadiaikoina 
tO'istuu, liittyy siihen aikaan, jolloin vesistoja reunustavat tavalli
set puulajirnme kukkivat. Tama veden kukka on variltaan kel
taista ja sen muod~staa jarvissamme paaasiassa havupuittemme 
siitepoly; sen ohessa esiintyvat sen aiheuttajina lepat ja koivut, 
jotka eivat kuitenkaan tuota yhta runsasta siitepolymaaraa, kuin 
esim. manty, ja sentahden ovat vaatimattomampia tekijoita veden 
kukan synnyttamisessa. Tuulihan puiLamme valittaa hedelmoi
tysta, ja tuulen mukana kulkeutuu siitepolya naihin aikoihin ylt'
ympari suuret rnaarat, joista melkoinen osa putoaa veteen. Tata 
jalkimaista kohtaloa edistaa suuresti sekin seikka, etta siitepoly
hiukkaset ov.at hygroskopisilJa ominaisuuksii:a varusteiut, s. o. 
halukkaasti imevat kosteutta; jonka johdosta ne kosteassa ilma
kehassa helposti kayvat raskaammiksi ja vaipuvat alas. Vedessa 
esiintyy tama siitepoly osaksi pitkin pintaa hajautuneena, osaksi 
se aaltojen ajamana keraytyy sameiksi voiksi ja vaahdonsekaisiksi 
joukkioiksi rannoille, jollaisina sen niin hyvin tunnemme. Tama 
veden kukka haviaa, niinpiankuin siitepolyjoukkiot alkavat lahota 
ja hajautua rannoilla tai vettyneina painua pohjaan. siella rna
daten tai hautautuen kerrostumiin . Luulisi naiden satunnaisesti 
veden valtoihin joutuneitten siitepolyhiukkasten olevan aivan mer
kityksettomHi veden taloudessa. Nain ei kuitenkaan nayUi koko
·naan olevan laita, koska on huomattu erinaisten hankajalkaisten 
ayrHiisten (Copepoda) kayttavan· niita ravinnokseen. 

Yllamainiiun luonteinen veden kukka kantaa hydrobiologi
sessa tieteessa nimea p s e u d o p 1 e u s t on. Seka runsauteensa 
etta yleensakin tarjoamaansa mielenkiintoon nahden on se tuiki 

I Veden kukasta voidaan ilman muuta eroittaa kaikkinaiset tiiviit 1 vl!
lautat, joita esim. Cladophora-lajit synnyttltvllt, samoin tilaptllncn likllisuu , 
mikl1 voi olltl eri laisten vaikuttimien aikaan saamaa. 
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toisarvoinen sen veden kukan rinnalla, minka suurissa joukoin 
yht'aikaa esiintyvat, parhaasta paasta mikroskopisen pienet 1 e
va k as v i t aikaansaavat. Paaasiallisesti, voipa sanoa milte'i 
poikkeuksetta, kuuluvat nama sin i- l. j a k o 1 e vie n ( Cyano-
1. Schizophyceae) ryhmaan; muut esiintyvat perati harvoin siina 
maarin, etta voitaisiin puhua erityisesta veden kukasta. Huo
mattavaa on, etta veden kukan yleensa muodostaa jarvessa tai 
];:tmmessa ku:Ioinkin joku maaratty laji yksinaan, joka toisiin 
nahden esiintyy verrattomasti vallitsevana ja siksi maaraa veden 
kulkan varin ja laadun. joskus kuitenkin esiintyy kaksi tai use
ampia lajeja yht'aikaa jokseenkin yhta runsaasti edustettuina, 
mika taas antaa ,kukalle" oman erikois:uont~ensa. Sinilevillehan 
on ominainen tuo n1iiclen solusisallyksessa tasaisesti levinneen 
puhtaa11rvihrean variaineen, lehtivihrean 1. klorofyllin ohella esiy
tyva toinenkin, sininen levasini 1. fykocyani. Tama variaine 
se yhdistyneena edelliseen muodostaa variyhdistelmia, jotka ei
vat enaa ole puhtaan ja kirkkaan vihreita, minka varin yleensa 
tapaamme mui11a lehtivihreapitoisilla kasveilla, vaan jossain maa
rin siniseen vivahtav.ia, espanjan-, dlivi-, tai harmaan.-vihreita tai 
tummahlkoja, jopa joskus sinipunervia tai aivan ruusunpunai
siakin. Naita vareja esiintyy nyt veden kukassakin eri nyanseissa 
riippuen, kuten sanottu, siita, mika laji sen kulloinkin muo
dostaa. 

Etenkin pienissa jarvissa ja lammikoissa esiintyy tallainen 
pikku Ievien aikaansaama veden kukka aika ajoittain kaikessa 
loistossaa.n; mutta myos nayttaytyy se suurissa vesistoissa, sa
moinkuin meressakin. Tyynina, lampimina kesapaivina voi se 
ohuena kalvona kauttaaltaan katta.a veden pinnan ja erittain s-il
maanpistavaksi kay se esiintyessa~n sakeina katteina ranfuvyO
hykkeessa. 

Veden kukkiminen on yleensa akil)inen ilmio, niin ilmesty
miseensa, kuin katoamiseensakin . nahden. Voipa sattua nHn, etta 
veden kalvo aamulla on kirkas, paivalla veden kukan peitossa, 
iltasella jalleen kirkas. Tavallisesti kestaa se kuitenkin muuta
mia paivia eraltaan haviten senjalkeen useimmiten niin tyystin, 
ettei siiHi nay muuta jalkea kuin viheriaisia sinertavia jatteita 
maan raja11a. Veden kukan esiintymissuhteisiin palaamme myo
hemrnfn. 

Meiclan vesissamme muodostavat veden kukan yleisimmin 
sf\uraavat sinilevat: Anabaena-lajit, Aphanizomenon flos aquae 
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Rolfs, Oloeotrichia (Rivularia) echinulata Richter, Clathro
cystis aeruginosa Henfrey ja Coelosphaerium kiitzingianum 
Naegeli, sWipaitsi joskus N ostoc coeruleum Lyngbye seka vi
herleva Botryococcus Brauni, meressa naiden lisaksi sinileva 
N odularia spumigena Mertens ja pienemmissa vesikokoumissa 
(joskus suuremmissakin) Euglena-Hagellatit ja Oscillatoria-su
koon kuuluvat sinilevarihmat. 

Lienee paikallaan antaa tassa lyhykainen kuvaus siita: min
katapaisia muotoja nama ovat ja milla1sina ne Iuonnossa esiin
tyvat. Tavallisimmat 
veden kukan aiheutta
jat ovat vlHimainitut 
N ostocaceae - heimoon 
kuuluvat Anabaena- ja 
Aphanizomenon- suku
jen lajit. 

Anabaena - laiit, 
eritoten niiden yleisin 
edustaja Anabaena flos 
aquae Breb. (kuva 1.) 
muodostavat pinnalla 
kelluvia espanjanvih-
reita, muodottomia 
joukkioita. ' jos mik
roskaopilla tutkii tal
laista joukkiota, niin 
huomaa sen kokoon· 
pannuksi useista erilai

' ,4., 

Kuv, 1. Anabaena f/os aquae. - a. ltWiHl. (i) si
sa lUt vM levarihma erilaissolulneen (e) hyyteltln (ll) 
sisassa. - b. Vanhempi levHrihma, suuri joukko 
itil:iitH keskeiHI. - c. ItiOjoukkio. - d. Palanen solu-

. rihmaa. 

sista hyytelOpallosista, lapimitaltaan n. 0,15-0,25 mm, mika · 
varsinainen hyytelo-aines kuitenkin selvasti esiintyy vasta edella
kayneen varjayksen jalkeen. 1 Jokainen tallainen hyytelopallo sul
kee stsaansa levarihman. Anabaena-rihma, ,,helminauhaleva", 
joksi sita sopisi nimittaa, on perattain sijaitsevista pallomaisista 
soluista kokoonpannun ketjun muotoinren, mika ketju eri lajeilla 
kaartelee luonteenomaise!la tavalla hyytelcn s~sassa. Anabaena 
flos aquae'Ila esiintyy se sisalta ulospain ku1kevissa kaarroksissa, 

1 Moinen hyytelti on muuten hyvin ominaista sinilevien ryhmlHle si
nltnslt ja esilntyy se milloin pallomaisina tal muo~ottomina vaippoina, milloin 
pitkulalsi·na"'·ttippina tevltsolt.ijen tal -rihmaln ympMrilHt. 
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siten muodostaen keramaisen sikeron. Jokainen solu tassa ket
jussa on lapimitaltaan n. 5-7 1-i (/1- = 0,001 mm). Tavallisten va
rillisten solujen joukossa nahdaan siella taalla varittomHi, kirk
kaita, paksuseinaisia soluja, joille ominaista on jakokykylsyyden 
puute. Nama n. k. e r i 1 a i s s o 1 u t (heterocystit) ovat Anabaena 
flos aquae'lla jokseenkin saman kokoisia ja -muotoisia, kuin muut
kin solut. Epasuotuisain olosuhteitten lahetessa, etenkin syyspuo
leen ilmestyy Anabaena-ketjuun kolmaskin solumuoto, it i 6 t, 
s. o. pitkulaisia, paksuseinaisia, suuria soluja, jotka sisaltavat 
runsaasti vararavintoa, oljyn y. m. muodossa. Nama tietavat · le
poastetta kasvin elamassa, yksistaan niiden muodossa talvehtii se, 
samalla kun kaikki muut solut hav,iavat; lo.Piuksi jaa naet koko 
helminauhasta jalelle vaan joukko tallaisia pitkulaisia taajaan 
ryhmaan kasautuneita aikaitioita. Naista · sitte suotuisan ajan tul
Ien sukeutuu uusia levarlhmoja. Moinen lepoaste on levan ela
massa tarpeellinen, koska paksu jaapeite tekee valon paasyn ja 
sikali myos yhteyttamisen allaolevissa vesikerroksissa vaikeaksi. 
Kysymyksessa olevien ilmioitten muoto ja asema erilaissoluihin 
nahden tarjoaa muuten huomattavia tunnusmerkkeja Anabaena
suvun eri lajeille. 

Runsasmaaraisessa esiintymisessaan vetaa Anabaena'lle Hiy
sin vertoja Aphanizomenon. 

Aphanizomenon flos aquae Refs. (kuva 2, a, b) esiintyy 
luonteenomaisina n. parin mm pituisina kimppuina, jotka ovat 
kokoonpantuja erillisista, toisiinsa tilapaisesti liittyneista pikku
sauvasista. Nama kimput ne yhdessa muodostavat hienojakoisia, 
hiut:tleisia joukkioita, ei niin puuromaisia kuin Anabaena. Va
riltaan lahentelee Aphanizomenon Anabaena'a, ollen kenties . hi~
man vaaleampi. Aphanizomenon-sauvat ovat jokseenkin suoria, so
Jut niissa pitkulaisen nelikulmaisia. Samoin kuin Anabaena'lla, 
esiintyy tallakin erilaissoluja ja itiOita, vaikka ani harvoin yht' · 
aikaa. Edelliset ovat pitkulaisen soikeita tai lieriomaisHi, vain 
vahan tavallisia soluja leveampia, kirkkaita, jalkimaiset pitkan 
lieriomaisia, huomattavasti paksumpia kuin tavalliset solut, vara
ravintoaineen tayttamia. 

]o paljaalla silmalla on Aph_anizomenon helposti tunnetta
vi.ssa sauvakimpuistaan. Se esiintyy parhaasta paasta keskikesan 
aikaan ja syyspuolella. Talvehtimista valittavat itiot. 

Paitsi sisavesistoissamme viihtyy Aphanizomenon my as mur
tovedessa ja heikosti uolaisessa meressakin ( Itameressa ja sen 
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lahdissa). Siita syysta on tama muoto meikaHiisissa oloissa epai
lematta se, jonka vuosittain esiintyva kokonaismaara on suurin 
kaikista veden ~kukkaa aiheuttavista muodoista. 

Edellisten yhteydessa mainittakoon tassa samaan heimoon 
(N ostocaceae)! kuuluvana muuan leva, joka meilla joskus nayttaa ai
kaansaavan varsin huomattavan veden kukan, etenkin pienemmiss~ 
runsaskasvuisissa patamoissa ja matalissa lahdissa, vaikkei tosin 
aivan samassa merkityksessa kuin muut kasitelUivat rnuodot. Se 
on nimeltaan N ostoc coeruleum . Lyngbye, ja tunnetaan se olivin 

•• • • •• ••• • -e 
d 

Kuv. 2 a-b Aphanizomenon jlos aquae. - a J ev~rihma, si ina erilaissolu 
es. - b levarihmakimppu. 

c-e Oloeotrichia eclzinulata. - c levarihmayhteiskunta. - d yksityinen 
levltrihma, siinlt eri laissolu es ja hyytelotuppi h. - e yhteisl<untia, 

hieman suurennettuina. 

varisista, joskus ruskealle vivahtavista pallosistaan, joiden koko 
vaihtelee nuppineulan nupin suuruudesta herneen suuruuteen ja 
siita vahan ylospainkin. Nama pallot ovat kokoonpantuja k i in .. 
teas t a hyyteloaineesta ja sen sisaansa sulkemista samantyyppi
sista helminauharihmoista kuin Anabaena'lla; jalkimaiset eiyat 
kuitenkaa.n mutkittele yhta suuresli ja samalla tap~a. 

N ostoc-Iajeja tavataan meilla useampiakin, aina Iuumun ko
koisiin saakka, muita mikali taman kirjoittajalla on tiedossaan, 
lienee tama ainoa Jaji, joka erikoisen runsasmaarais~na esiinty
essaan muistuttaa veden kukkaa. Niinpa se syyskesalla v. 1909 
paksuina katteina peitti erinaisia Palkaneveden sisa_lahtia Kes~i-
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Hameessa, joien niista oli mahdotonta pintavetta ammentamalla 
saacta pieninUikaan vesi.maadHi taman levan seuraamatta mukana. 

N ostocaceae-heimoon luetaan viela sinH eva N odularia 
spumigena Mertens, joka, ollen luultavasti oikeastaan makean 
veden muoto, yhdessa Aphanizomenon'in · keralla muodostaa 
veden kukan Itameressa, etenkin sen murtovesilahdissa. Se on 
sauvanmuotoinen, milloin suora, miUoin kierteinen levarihma, 
joka lyhyista erilaissoluistaan saa solmuisen ulkonaon; (siita 
nimi Nodularia - solmurihma). Variltaan muistuttaa se Apha
nizomenon'ia. 

Mon.asti muodostaa jarvissa veden kukan Rivulariaceae-hei
moon kuuluva sinileva Oloeotrichia (Rivularia) · echinulata P. 
Richter (kUtva 2, c-e). Tama ,hyytel6karvaleva" mu10dostaa lapi· 
mitaltaan n. Y2-1 X mm suuruisia pallosia, joilla on ikaankuin 
tummempi keskus. Moiset yksityiset pallet ovat helposti jo ve
neesta kasin huomattavissa. jos tallaista ,palloa" tarkastaa mik
roskoopilla, niin tarjoaa se mita ihan~mman nayn, osoiltautuen 
monihaaraisen tahden luonteiseksi. Yhteisesta keSkuksesta satei
lee sHna joka puolelle hienoon karvamaiseen hyytelo-karkeen paat
tyvia sinivihreita rihmoja. Painamalla peitinlasia saadaan tahti 
hajoamaan sateisiinsa ja silloin voidaan kunkin rihman tyvella 
eroittaa kirkas, pyoi"ea erilaissolu ja sen ylapuolella joukko pie
nempia, karkea kohden kapenevia ja pitenevia varillisia soluja, 
jotka lopuksi ovat valilomien toisistaan eroittamia, kunnes kar
jessa nahdaan vain hyytel6ainetta. Tama samainen hyyteloaine 
se muodostaa tupen kunkin rihman ymparille ja liittaa yksityi
set rihmat toisiinsa yhtenaiseksi sikeroksi. Sylksylla muodostuu 
edlaissolujen ylapuolelle pitkubisia itioita, jollaisina leva·talveht:i. 

Uimpimina kesakuUlkausina, harvemmin syksymmalla, esiin
tyy Ol. echinulata runsaimmillaan, etenkin tyynina, helteisina 
paivina, jolloin sen kuultavat palloset nakyvat kaikkialla · ylim
missa pintakerroksissa. Tuuli kokoaa n·e helpolla erillisiksi kel
Jertaviksi joukkioiksi ja ajaa niita suurissa tnaarin rannoille, 
missa ne muodostavat sakeita kerroksia. Ahvenanmaan jarvissa 
tapasi taman kirjoittaja kysymyksessaolevan lajin kesalla v. 1910 
monin paikoin mit~ rehottavimpana veden kukkana, joten plank
ton-haavi jarveen heitettyna ja vahan matkaa vedettyna oli ai
van taynnansa sita. 

Os<;>itteelksi siita, missa m~arassa tama siron mu~toinen 
leva paraimmassa kukoistuksessaan jarvessa esiintyy, mainiita-
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koon, etta sita Plon'in jarvessa Holstein'issa on laskettu n. ~ 
miljoonaa kappaletta kuutiometrin alalia pintakerroksissa. 

Yksisoluisten sinHevien ryhmasta ( Coccogoneae) esiintyvat 
veden kukkana mainitut Clathrocystis (Polycystis) aeruginosa 
Henfrey ja Coelosphaerium kiitzingianum Naegeli, naista eten
kin edellinen huomattava yleisyytensa vuoksi. 

Clatrocystis aeruginosa (kuva 3, a- d) antaa vedelle, 
etenkin pienemmissa matalapohjaisissa lammikoissa nayttaytyes
saan ominaisen harmaan tai kellervanvihrean varin ja sameu-

Kuv. 3 a-d Clatlzrocystis neruginosa. - a nuori yhteiskunta, soluja hyytelbpallon 
(h) sis:tlUl:- b vanhempi. - e vanha verkkomaiseksi hajonnut. - d soluyksi!OiUI. 
e-f Coelosplzaerium ktJtzingianum. - e soluyhteiskunta, solut hyyteli>pallon 

· pmnalla. - f soluyksiWiHt. 
g Botryococcus Brauni. 

den. Sen 4- 5 1n levyiset pyoreat solut esiintyvat suuremmissa 
joukoin yhdessa hajallaan varittoman hyytelojoukkion sisassa. 
Tama hyytel6joukkio on ensiksi pallon muotoinen, mutta hajoaa 
myohemmi'n verkkomaisiksi, muodottomiksi riekaleiksi, joiden suu
ruus vaihtelee 0,2- 1 mm. Solut, jotka aluksi ovat variltaan 
vaalean sinlivihreita, muuttuvat lopulta aivan tummiksi. Syk
sylla lyottaytyvat ne tiiviin hyytelovaipan ymparoimiksi taajoiksi 
joukkioiksi ja talvehtivat sellaisina muodostaakseen aikaisin ke
v~alla uusia yhteiskuntia. 

Tama levamuoto kediytyy usein suurissa joukoin pinnalle, 
jossa tuulen puuskat hajoittavat sen muodostamia joukkioita ka-
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peiksi Sluikaleiksi. Suhteellisesti vaalean varinsa kautta, joka var
sinkin tummaa pohjaa vasten pistaa silmaan, on se helppo eroit
taa edellisista. 

Coelosphaerium kiitzingianum (kuva 3. e, f) eroaa edel
lisesta siina, etta sen soluyksilOt ovat soikean muotoiset ja sa
teettaisesti ryhmittyneet onton hyytelopallon seinamiin, ei sen si
saan hyytelon keskelle, kuten edellisella. Yhteiskunta voi muo
doltaan jossain maarin poiketa pallomaisesta, jopa esiintya ry
palemaisenakin. Tama muoto esiintyy harvoin yksinansa veden 
kukkana; enimmakseen tavaiaan se suhteellisen runsaslukuisena 
jonkun muun keralla, ollen miltei s~Hinnollisesti eclustettuna jarvi
ja lampiplanktonissa. 

joskus, etenkin pienemmissa vesikokoumissa, voivat, kuten 
sanottu, veden kukinnan aikaansaada rihmamaiset, erilaissolutto
mat Oscillatoria-1ajit. 

Viherlevista esiintyy oikeammin vain yksi, nimittain eclella
mainHtu Botryococcus Brauni (kuva 3. g) veden kukan synnyt
tajana. Se on ryp~ilemainen sikero, lapimitaltaan n. 0,02-0,1 
mm ja kokoonpantu soikeista, hienon hyytelokerroksen toisiinsa 
liittamista soluista. Aluksi ovat nama solut vihreita, mutta kay
vat myohemmin ruskeiksi. Ajoittain komeilee leva aivan tiili
punaisissakin vareissa, jolloin veden kukka sa a sam an varin. 
Tama punaisiin vareihin pukeutuminen on siina suhteessa mielta
kiinnittava, eWi se nayttaa olevan jonkunlainen suoje:usmukau
tuma lii2n voimakasta auringonvaloa vastaan. 1 On naet huo
mattu, eWi se esim. meildilaisissa oloissa, joissa suurin osa au
rinkoisia paivia lankeaa kesan osa:le, tapahtuu kesalla, Sweitsin 
jarvissa taas:en, missa asianlaita on painvastainen·, b lvella. 

Botryococcuksen aiheuttama veden kukka on yleensa heikko 
ja mitaton ja seHaisenakin harvinainen. 

Lopuksi . oJisi tassa viela mainittava eras laatu veden kukkaa, 
.nimittain se, minka pitkan soikeat Euglena-flagellatit runsas· 
maaraisina esiintyessaan aikaansaavat. Pienemmissa patamoissa 
ja vesikuopissa, joissa on runsaasti hajoavia organisia ainek
sia, muodostaa Euglena viridis Ehrbg, siLoin talloin paksuja , 

1 Sama vMri johtuu hematokromin muodostumisesta soluissa, joka v3ri 
aine valosuojuksena toimien vapauttaa valon kloro(yllille vah ingollisista ultravio
lettisista valonsnteistl:l. VoimRkkattssa auringonvalossa on n3itl:l s~teit3 run
saasti. 
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tummanvihreita lauttoja pinnaLe. (N~iin on laita esim. muinoi,. 
sissa Alppilan latakoissa Helsingin Iuona joka kevat). 

Verrattomasti harvinaisempi, meilHi toistaiseksi vain pari ker
taa merkille pantu (Pohjois-Savossa ja Viipurin tienoilla) on 
intensivisesti p u n a i n e n veden kukka, minka lahisukulainen, 
ajoittaisesti punaisena esiintyva laji Euglena sa.nguinea hrbg, 
aikaansaa. 1 Tama veden kukka on Sveitsin alppilatakoissa taval
Jinen ja antanut aihetta sikalaiselle rahvaalle taikauskoisiin kasi
tyksiin moisista , verilatakoista". 

Yllamainitun erikoisluontoi~en vedenkukan yhteydessa mai
nittakoon pari esimerklda ulkomaiden oloista. Niinpa Sveit
sin suuremmissa jarvissa, esim. Zilrich'in jarvessa, nayttay[yy 
ajoittaisesti levamuoto, sinileva Oscillatoria rubenscens, joka vai
kuttaa sen, etta koko jarven vesi saa punaisen vivahduksen. 
Paikallinen vaesto puhuu tal loin ,Burgundin veresta". 

Huomattavin kuitenkin kaikista ,veden kukista" on se, 
josta niin laaja alue kuin Punainen meri on nimensa saanut. 
Sen aiheuttavat sinileviin kuuluvat Trichodesmium-lajit, jotka 
ajoittaisesti suotuisissa olosuhieissa muodostavat suuria: aivan 
tiilenkarvaisia, jo kauvas nakyvia laikkoja pinnalle. Trichodes
mium-lajeja tavataan muuten eri paikoissa maapalloa synnyt
tamassa erilaisia, karakteristisia vedenkukkia. 

Veden ,kukkiminen" on varsin huomattava biologinen it
mto. Sen esiintyminen ei suinkaan ole satunnaista, vaan .sa
moinkuin muutkin biologiset ilmiot, erinaisista suotuisista edel
lytyksista riippuva. Tallaisia ovat etenkin plankton-elioille niin 
tarkeat otolliset 1 a m p 6- ja v a 1 o ~ u h t e e t. On otaksuttava, 
etta kukin muoto runsaimmiten · esiintyy silloin, kun sen ela
mansuhteet ovat jonkun aikaa olleet optimissaan. Talloin tapah
tuu erinomaisen vilkasta kasvua ja lisaantymista, mika lopuksi· 
johtaa sellaiseen joukkoesiintymiseen, jollaisena veden kukan 
tunnemme. Etta kuitenkaan veden kukan akillinen · nayttaytymi
nen ei johdu yksinomaan nopeasta 1isaantymisesta, se on il
meista. On jo huomautettu, etta se yhta nopeasti voi haviUikin 
tullakseen jonkun ajan ku'tuttua mahdollisesti uudestaan naky
viin. Tama seikka saa selityksen seuraavasta. 

1 Saman lajin tapasin 11. VI. 1910 Karjalohjalla Pellonkylltn pien tl 

lammikossa, jonka pinnalle se muodosti suuria veripnnaisia t1:1p!HI. 
U. Saalas. 
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Useimmilla veden kukan muoclostajilla on solusisallyksessa 
havaittu pienia rakkoja, jotka ajoittain ovat kaasun tayttamia . 
Tavallisissa oloissa pysyttelevat kysymyksessa olevat lev~H veden 
pohjalla tai syvemmissa vesikerroksissa. Tyynella saalla ja muu
ien suotuisissa olosuhteissa erittavat ne naihin rakkoihin kaa
sua, - taman kaasun kokoumus on toistaiseksi tuntematonta, -
kayvat siten ominaispainoltaan vetta kevyemmiksi ja nousevat 
pinnalle lisaytyen samalla suuresti. Taten~ pysyvat ne koholla, 
niinkauvan kuin rakkulat, jotka esim. Oloeotrichia'Ila ovat pu
naisten jyvasten nakoisia, ovat kaasun tayttamat.. Niiden tyh
jelllnyttya vaipuvat ne jalleen alas Tama ilmio on kokeellisesti
kin aikaansaatu. Mista seikoista tama rakkojen ajoittainen tayt
tyminen ja tyhjentyminen Iahinna riippuu, siina kysymys, joka 
tarjoaa viela paljon mielenkiintoista tutkittavaa. 

Veden taloudessa on veden kukalla nahtavasti merkitysta 
hapen tuojana pikkulevien yhteyttamistoiminnan tuloksena, mutta 
toiselta puolen voi se akkinaisen kuolemansa ja hajautumisensa 
kautta aikaansaada suurta tuhoa kehittyvilla myrkyllisilla kaa
suilla. Monet ovat esimerkit siita, mita haitallisia vaikutuksia 
veden ikukka on ihmisille mukanaan tuonut. Niinpa tietavat 
Wienin asukkaat kertoa inhoittavasta kalan ja madanneen se
kaisesta loyhkasta, joka vuotuisesti leviaa T onavan syrjapata
moista veden ·kukan jalkiseurauksena. Veden kukan aiheuttaa 
tassa tapauksessa jo mainittu Clothrocystis-Ieva. Siina jarvessa 
taas, josta Bostonin kaupunki Pohjois-Amerikassa saa vesijohto
vetensa, aikaansaa veden kukka sen, etta vesi ajoittaisesti on ai
van kelpaamatonta juomavedeksi. Vhtakaikki voinee olla niin
kin, etta moiset veden kukkimisihniot, muinaisaikoina suurem
massa skaalassa tapahtuneina, nyttemmin hyodyllisten maantuot
teiden muodossa tarjoavat siunaustaan ihmiskunnalle. On naet 
lausuttu arveluja, etta naista juontaisivat syntynsa sellaiset muo
dostumat, kuin naftaoljy · ja Englannin koksihiilet. 
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SukupuolimiHirayksesta elainkunnassa uusimpain 
soluopillisten tutkimusten mukaan. 

Enzio Reuter. 1 

Luonnon monien mysteerien joulwssa lienee tuskin yk sik~Hin 

niin suuressa miHirin ihmisajatusta askarruttanut, kuin kysymys 
sukupuolimaarayksesta eli toisin sanoen siita, mika tai mitka syyt 
vaikuttavat sen, etta toinen yksilo on koiras-, toinen naaraspuo
Jinen. Tata kysymysta ovat ajatte1ijat kasitelleet jo harmaassa 
muinaisuudessa, ja sanotun probleemin ratkaisuyrityl<set ovat vuo
sisatain kuluessa antaneet aihetta lukuisten teoriain syntymiseen. 
Niiden lulmmaara teki 1600-luvun loppupuolisko11a, 0 reli nco u rt'in 
tuohon aikaan ilmestyneen teoksen mukaan, jo 262. Liioittele
matta saattanee vaittaa, etta niiden luku nykyisin on tullut kak
sinkertaiseksi. Viime aikoina on sukupuolimaarayksen problee
mista tullu~ yksi biologian tarkeimpia kysymyksia. Eraat vuosi
sadan alussa tehdyt soluopilliset havainnot ovat vieneet taman 
tutkimuksen historian uuteen vaiheeseen ja ikaanlmin suunnan
nect pcruslinjat sen vastaiselle kehitykselle. 

Tarvinnee tusl<in huomauttaa, etta useimmat teoriat, varsin
kin vanhempina· aikoina, nojautuivaf enemman tai vahemman 
epavarmoihin olettamisiin, olivatpa usein pelkkUi mielilmvitelmia. 
Noin sata vuotta sitten asetettiin tieteellisempi pohja uusille teo
rioille, kun ~uyettiin ,probleemin ratkaisua yrittamaan tilastollista 
tieta. Tilastollisen selvityksen esineena oli etupaassa sukupuolten 
lukumaarallinen suhde ihmissuvun keskuudessa ja eraat siina suh
teessa esiintyvat anomaliat, joiden syntya koetettiin eri tavoin 
selittaa. Kernaasti myonnettakoon, etta tama tutkimus paasi 
moneen huomattavaan tulokseen, mutta kysymyksen ydinkohtaa 
se ei ollenkaan kosketellut. Ja lisaksi tulokset monessa tapauk
sessa olivat aivan ri stiriitaisia. Arvoldmampia olivat eraat koti
elainten siitoksen suhteen tehdyt havainnot, lmn talloin tilastol
lista metodia taydennettiin l<okeellisilla tutkimuksilla . 

Menneen vuosisadan viimeisilla vuosikymmenilla tuotiin kui
tenkin yha suuremmalla painolla esiin, etta l<ysymysta sukupuoli-

1 Esitelmi:t pidetty virkMnastujaisissa. Suomennos "Finsk Tidskrift'lsH!" 
1911 s. 245. 
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maaraykseen vaikuttavista syis ta ei voitu ratkaista tilastollista 
tieta, vaan etta tama probleemi kuuluu biologisen tieteen alalle; 
ja tahan mielipiteeseen yhtyi tilastomiehHikin, kuten W. S tied a. 

Tunnustaen taman perusajatuksen oikeaksi alettiin monella 
taholla innokkaasti syventya kysymyl{seen kokeellisten tutkimusten 
avulla . Korkeammat elaimet eivat Uissa suhteessa yleensa nayt
taneet tarkoituksenmukaisilta tutkimusesineilta. Sitavastoin vallit
sevat eraiden alhaisten elainryhmien keslmudessa lisaantymissuh
teet, jotka nayttavat tarjoovan soveliaita lahtokohtia kysymyl{sen 
kokeelliselle ratlmisulle. Tama koskee varsinkin niita lajeja, joi
den lisaantyminen voi kayda seka tavalliseen tapaan, hedelmoi
tettyjen munien, etta myoskin hedelmoittamattomien munien, s. o. 
parthenogenesin kautta. Mainittuihin kokeihin liiftyi usein, mutta 
ei suinkaan aina, morfologis-anatomisia tutldmuksia. Toiselta 
puolen koetettiin useasti yksinomaan jalkimaista tieta, ilman rin
nakkaisia kokeita, paasta johonkin kasitykseen tasta kysymyksesta. 

Sanottujen tutkimusten kautta johduttiin muun muassa kysy
myl{seen siita, milloin yksilon sukupuoli tulee maaratyksi. Tassa 
suhteessa on lahinna kolme paamahdo11isuutta. Sukupuolisuus 
saattaisi jo ennen hedelmoitymista olla muuttumattomasti maa
rattyna sukusolussa (pro gamine n s u k up u o 1 i maar a y s); tassa 
tapauksessa voisivat ainoastaan joko koiras- tai naaraspuoliset 
sukusolut yksinaan vaikuttaa jalkipolven sukupuoleen, ja enem
man nayttaii - otaksuen etta progamista sukupuolimaaraysta 
yleensa on olemassa - saavan kannatusta se mielipide, etta 
munasolut tassa suhteessa ovat edelUipain maaratyt, kun siUi.vas
toin koiraspuolisilla siitossoluilla ei talloin olisi mitaan vailmtusta. 
Toinen mahdollisuus on se, etta sukupuolimaarays ratkaistaan 
vastakkaisten sukusolujen yhtymisen kautta, siis juuri hedelmoity
misen tapahtuessa (syngaminen sukupuolimaarays). Vih
doin voidaan ajatella, etta hedelmoitetyllakaan munasolulla ei 
vie Ia ole maarattya sukupuolisuutta, etta . siis sukupuolisuus vasta 
myohemmin, munan ulkopuolelta tulevista vaikutteista, ik~ankuin 
leimautuu sikiOon (epig_aminen sukupuo lim aarays). 

Kun aikaisemmin monessa tapauksessa ei voitu verrattain 
kehittyneidenkaan sikiOasteiden sulmpuolisuutta varmuudella maa
rata, oltiin jotenl<in yleisesti sita mielipidetta, etta tuollaiset sikiOt 
eivat ole sukupuoleltaan . maarattyja ja etta siis saatt~i tarjoutua 
mahdollisuus ulkonaisten vaikutteiden avulla ohjata niiden suku
puolista kehitysta suuntaan tai toiseen. Tehtiin lwkeita eri eHiin-
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lajeilla kaytUien koe-esineina paitsi embryoita myos postembryo
nalisiakin asteita, kuten perhos- ja sammakontoukkia, ja luultiin 
etta talloin oli onnistuttu maaraamaan, vielapa muuttamaankin 
kehittyvien sikioiden sukupuolta. Maaraavana tekijana pidettiin 
useimmissa tapauksissa paaasiallisesti muuttuneita ravintosuhteita. 
Jiill<eenpain tehtyjen kontrollikokeiden Jmutta ovat kuitenkin kaikki 
yllamainitut tulokset tulleet l<umotuil<si. Tassa yhteydessa mainit
takoon, etta Schenk 'in tunnettu teoria, joka aikoinaan heratti 
niin suurta huomiota ja monelta taholta sai osakseen musertavaa 
arvostelua, nojaa epigamisen sukupuolimaarayksen mahdollisuu
teen. Aivan askettain on italialainen Russo eraiden l<aniinilw
l<eiden (lesitiniruislmtusten) kautta katsonut voivansa antaa tul<ea 
samanlaiselle l<asityl<selle, mutta taydella syylla on huomautettu, 
etta han en . johtopaatol<sensa eivat ole oil<eutettuja, ja etta toiselta 
puolen hanen tyoskentelytapansa osottavat semmoista tieteellisyy
den puutetta, etta tulokset, jotlm sitapaitse ovat tulleet lmmotuiksi, 
eivat ansaitse vakavaa huomiota. Voitanee nykyaan itse asiassa 
vaittaa, etta ei viela koskaan ole huomattu esiintyvan puhtaasti 
epigamista sukupuolimiiaraysta. 

Mita tulee progamiseen sukupuolimaaraykseen, niin nayttaa 
semmoista t~della esiintyvan muutamissa tapauksissa. Erailla 
eHiinlajeilla, jotka kuuluvat aivan eri ryhmiin, on kahdenlaisia 
munia: suurempia, joista aina syntyy naaraita, ja pienempiii, 
joista kehittyy yksinomaan koiraita. MuutamiJia lajeilla, joista mai
nittakoon matoihin . kuuluva Dinophilus apatris seka acari9i Pedi
culopsis graminum, l<ehittyvat nama munat yhdenaikaisesti 
samasta emoelaimesUi. Nama munat hedelmoitetaan, ainal<in se 
on tavallista, mutta talla prosessilla ei ole mitaan vaikutusta suku
puolimaaraykseen, joka tassa nayttaa riippuvan yksinomaan muna
soluista: Toisissa tapauksissa, kuten eriiiJla rotatorioilla (Hydatina 
senta y. m.) ja hyonteisilla (Phylloxera- ja lehtitailajeilla), eivat 
molemmat erilaiset munat synny samasta emosta, vaan eri naa
rasyksiJ&ista. Kysymyksessa olevat naaraat lisiiantyvat partheno
genetisesti, siis ilman hedelmoittamista, ja ne yksilot, joista kehit
tyy suurempia munia, synnyttavat yksinomaan naaraita, toiset 
taas yksinomaan. koiraita. Tassa siis jos mis_saan on sul<upuoJi
maarays hedelm6ittamisesta riippumaton. Palaan myohemmin 
tahan tapaukseen. 

Parthenogenetisesti lisaytyvat naaraat ovat luonnollisesti -
niissahan · · ·eivat mitkaan hedelmoitUimisen vaikutukset- tule kysy-

2 
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mykseen soveliaita koe-eHiimia, jos pyritaan vaikuttamaan niista 
syntyvien nuorten munasolujen sukupuoJimaarayl<seen asettamalla 
emoeHiimet ull<oa tulevien vaikutteiden ala\siksi. Tammoisia 
kokeita, joissa paaasiassa muuttuneita Iampo- ja ravintosuhteita 
on kaytetty ulkoapain vaikuttavina tekijoina, on useita kertoja 
suoritettu, ja talloin on onnistuttu huomattavasti muuttamaan 
suhdetta eri sukupuolten tai naaras- i.a koiraspuolisia munia syn
nyttavien parthe~ogenetisten naarai1den vaJilla, ja myoskin .piten
tamaan tai lyhentamaan parthenogenetisten sukupolvien sarjaa. 
Tama ei kuitenkaan viela merkitse sita, etta oJisi suorastaan voitu 
vailmttaa munasolujen sukupuolimaaraykseen. Edellisessa tapauk
sessa on nim. l<okeellisen menettelyn kautta joukko munasoluja, 
jotka ovat olleet niin sanoaksemme edeltapain suunnitellut toi
seen sukupuoleen kuuluviksi, voinut tulia kehityl<sessaan ehkais
tyl<si, joten toinen sukupuoli jalkipolven keskuudessa on tullut 
suhteellisesti lukuisammin edustetuksi. Jalkimaisessa tapauksessa 
taas on ainoastaan saatu aikaan se, etta sukupuolielainten lisay
tymista on hetkellisesti ehkaisty tai edistetty; tassa siis itse asiassa 
on kysymys ainoastaan sukupuolisen lisaytymisen ja parthenoge
nesin suhteesta toisiinsa eika sukupuolimaarayksesta. 

Teoreettisesti on lmitenkin se mahdollisuus olemassa, etta 
joissakin olosuhteissa kokeellisen menettelyn kautta voitaisiin nuo
ren munasolun kehitysta suunnata siten, etta sen sukupuolinen 
maaraytyminenkin tasta saisi joitakin vaikutuksia. Voidaan nim. 
edellyttaa, etta jokaisessa nuoressa munasolussa on seka koiras
etta naaraspuolisten sukupuolituntomerkkien aiheet olemassa sem
moisen suhteen vallitessa niiden kesken, etta ne joko _ovat joten
kin tasavakiset tai etta toinen on vallitsevana, jolloin jall<imaisessa 
tapauksessa munasolulla on maaratty sukupuolinen taipumuksensa. 
Tal1oin voisi ajatella, etta lwkeellista tieta sanottu taipumus joh
dettaisiin painvastaiseen suuntaan kuin mihin se alkua'ln tahtasi. 

Siirryn nyt l<ysymykseen s y n gam i s est a s~kupuolimaa

rayksesta. Etta tulevan yksilon sukupuoli hedelmoitetyssa muna
solussa on lopullisesti maaratty, sita tukee moni tosiasia. Mai
nittakoon tassa ainoastaan muutamia. lhmiskaksoisia erotetaan 
kaksi eri laatua, senmukaan polveutuvatko ne eri munasoluista, 
vaiko todistettavasti yhdesta ainoasta. Edellisessa tapauksessa 
voivat kaksoiset olla samaa tai eri sukupuolta, jalkimaisessa 
tapauksessa ovat ne aina, mikali tiedetaan, olleet samaa suku
puolta, molemmat poikia tai molemmat tyttoja. Kaksi Etela-
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Amerilmssa eHivaa vyotiaista, Tatus (Tatusia) hybridus ja T. 
novemcinctus, synnyttavat kerrallaan 7---;12 poikasta, jotka kail<ki 
johtuvat samasta munasta, sildoita nim. ymparoi yhteinen chorion
vaippa; joka poikueessa ovat poikaset jolw kail<ki koirai~a tai 
kaikki naaraita. Viela omituisemmat olosuhteet vallitsevat erai
den pienten ·loisampiaisten l<esken (Encyrtus, Polygnotus, Lito
mastix, Ageniaspis), joilla yhdesta ainoasta munasta polyembryo
nian nimella tunnetun omituisen ilmion l<autta syntyy suuri maara 
yksiloita, ensiksimainitulla suvulla jopa 120. Kaikld nama samasta 
munasta syntyneet yksilot ovat aina samaa sukupuolta - naa
raita, jos muna on tullut hedelmOitetyl<si, koiraita, jos se on ol-· 
Jut hedelmoittamaton. 

On i<auvan aik~a ollut tunnettu tosiasia (iota tosin muuta
milla tahoilla on epailty, · mutta joka viime aikoina cytologisten· 
tutkimusten kautta on taydelleen vahvistettu), etta mehiHiiskunin
gatar munii seka hedelmoitettyja etta hedelmoittiimattomia munia~ 
ja etta edellisista aina kehittyy naaraita (kuningattaria, tyomehi
laisia), jalkimaisisUi yksinomaan . koiraita (kuhnureita). Samoin 
nayttaa yleensa olevan laita myrkkypistiaisten kesken. Muillakin 
hyonteisilla (Phylloxera-lajit, lehtitait) seka daphnideilla ja rotato
rioilla (Hydatina, Asplanchna) syntyy hedelmoitetyista talvimu
nista aina naaraita. 

· Nama esimerkit riitakoot. Niista ja monista muista tosi
asioista kaypi selville, ei ainoastaan etta sukupuoli yleensa on 
maaratty hedelmoitetyssa munasolussa, vaan myos etta sukupuo
Jen maaraytyminen nayttaa johtuvan · itse hedelmoittami.sesta, s. o. 
o]evan riippuvainen munasoluun tunkeutuyasta koirassukusolusta. 

Etta niin tosiaan on asian laita, se on monessa tapaukse.ssa 
selvasti naytetty toteen erittain tarkkojen mikroskooppisten tutkimus
ten · kautta. Nama tutkimukset ovat viela osottaneet, etta suku
puoJimaarayksen probleemin ratkaisemiselle soluopilliset metodit 
ovat ehdottoman valttamattomia. 

Ennenkuin kayn lyhyesti ~sittamaan niita merkillisia tulok
sia, jotl<a aivan viime vuosina on saavutettu asken mainitulla 
alalia, on valttamatonta tehda muutamia valmistavia huomautuk-
sia eraista solun aineosista. Jokaisessa solutumassa on m. m. 
maaratty Juku enimmakseen kierre- tai sau·vamaisia kappaleita, 
n. s. varirihmoja eli chromosomeja, joilla nfihtavasti on varsin 
suuri . biologinen merkitys ja joista jotenkin yleisesti arveilaan 
kysymyl<sessa olevaiJe JajiJJe erikoisten pe~innoiJi~ten ominaisuuk-
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sien aiheutuvan. Jol<a lajilla on saannolli sesti ruumiin jokaisessa 
solussa chromosomien lulm yhta suuri, sanol<aamme 8. Myoskin 
sukusoluissa on alkuaan tama, n. s. normaaliluku chromosomeja, 
mutta kypsymisaikana niiden luku omituisen prosessin kautta 
vahenee, lopullisesti puoleen, Uissa tapauksessa 4:aan. Siitoksessa, 
s . o. munasolun ja siemensolun yhtyessa, tullaan jalleen lajin nor
maalilukuun (4 + 4 == 8). 

Tasta siHinnosta on kuitenkin muutamia poikkeuksia, jotka 
ovat tarjonneet alkukohdan sukupuolimaarays-probleemin ratl<aise
miselle. Nuo poikkeukset esiintyvat huomattavimmin erailla hyon
teisilla, etenkin hemiptereilla ja suorasiipisilla . . Ja juuri naiden 
hyonteisten tutkimisen kautta onkin l<ysymyksessaolevan problee
min kasitte ly joittunut uuteen vaiheeseen. 

Eras poikkeus on sellainen, etta chromosomien normaalilulm 
on eri suuri saman lajin eri sukupuolilla ja talloin naaraalla aina 
suurempi. Otamme esille verrattain yl~sinkertaisen tapauksen. 
Hemipterilla Protenor belfragei on naaraan normaaliluku 14, koi
raan 13. Naaraan sukusoluissa, s. o. kypsissa munasoluissa, on 
aina, saannon mukaan, puolet tavallisesta chromosomimaa
rasta, siis 7. Koiraan sukusoluissa on lopullisesti myos vahenty
nyt maara chromosomeja, mutta puolet soluista sisaltaa 7 chro
mosomia, toiset puolet ainoastaan 6. Tama · ei ole satunnaisuus, 
vaan talla lajilla ehdottomasti pysyva suhde . . Munasolusta, jonka 
hedelmoittaa edelliseen ryhmaan kuuluva koiras-sukusolu, syntyy 
14:1la chromosomilla, siis naaraan normaa1iluvulla varustettu yksi lo, 
kun sitavastoin jalkimaiseen ryhmaan kuuluvan siittiOsolun hedel
moittamasta munasolusta kehittyy 13:11a chromosomilla, siis l<oiraan 
normaaliluvulla varustettu yksilo. Taman nojalla voidaan tehdti 
se johtopaatos, etta edellisessa tapauksessa aiha syntyy naaras, 
jalkimaisessa tapauksessa lwiras, ja etta siis toinen ryhma siittio
soluja aina synnyttaa naaraita, toinen koiraita. 

Talloin on huomattava, etta 7 . chromosomia sisaltavissa koi
ras-sukusoluissa aina yksi chromosomi morfologisesti eroaa muista 
melkoisen suuruutensa ja· erilaisen ulkonakonsa ]{autta ja myoskin 
fysiologisesti on erikoisasemassa. Viimeisessa tumajakau.tumisessa, 
joka johtaa lopullisen koiraspuolisen sul<usolun syntymiseen, jou
tuu mainittu chromosomi, painvastoin kuin kaikki muut, jakautu· 
mattomana toiseen niista kahdesta tytarsolusta, jotka solujakautu
misen kautta muodostuvat. Tasta johtuu eroavaisuus molempain 
siitti5soluryhmain valille, toisissa kun on, toisissa ei ole kysymyk-



Pikakuvia Tanskan ja Ruotsin eHiintieteellisisHI laitoksista. 165 

essa olevaa chromosomia. Tata chromosomia mainitaan acces
soriseksi, parittomal<si eli heterochromosomil<si. Jolmisessa kyp
sassa munas61ussa on chromosomi, joka vastaa accessorista chro
mosomia. Kun nyt accessorisella chromosomilla varustetun sper
masolun hedelmoittamasta munasolusta syntyy naaras, niin tay
tyy sen ruumiinsoluissa olla l<aksi tuommoista chromosomia. 
Niin onkin asianlaita. Kun taas koiras syntyy semmoisen sper
masolun hedelmoittamasta munasolusta, jossa ei ole accessorista 
chromosomia, Hiytyy sen ruumiinsoluissa olla pariton semmoinen 
chromosomi, jonl<a se on saanut munasolusta. Niin onkin tosi
aan asianlaita. 

(Jatk.) 

Pikakuvia Tanskan ja Ruotsin eUiintieteellisista 
I a ito ksista. . " 

U. Saalas. 

· · II. · Koopenhaminan eliiintieteellinen museo. 

Pienessa Tanskan maassa on kaikki keskitettyna paakaupun
l<iin. Melkein kaikki mita se voi tarjota suurta tieteen ja taiteen 
alalia, on koottuna tahan yhteen pisteeseen. Niinpa elaintieteelli
set · l<okoelmatkin. Ne ovat keraantyneet Koopenhaminaan - vie
lapa yhteen ainoaan paikkaan siella: yliopist n suureen laintie
teelliseen museoon. 

Museo on ral<ennettu vuosina 1863- 69. · Yleisolle se on 
maksutta avoinna l<al<si kertaa viil<ossa, talvella yhteensti 4 tuntia, 
kesalla 5 tuntia. 

Kesl<ella mu.seorakennusta on lasilla peitetty pihamaa I. 
,ha1li", jonl<a ymparille huoneet ovat ryhmitetyt kolmeen kerrok
seen. , Hallissa" tapaamme paaasiallisesti suurten imettavaisten 
Juuranl<oja, m. m. kal<si melkein taydellisUi allmharan (Bos unts) 
luurankoa, jotl<a ovat kaivetut esille Tanskan turvesoista, seka 
sukupuuttoon kuolleen irlantilaisen jattilaishirven (Cervus gigan
teus) mahtava luuranko. Niinil<aan on siella l<aunis kokoelma 
ulmpuuttoon kuolleiden jattilaislaisldaisten jatteita La-Platan pam

pakselta: mell<ein eheita Megatherium- ja Mylodon-lajien Iuuran-
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koja, Oryptodon-1ajin suuria panssarikilpHi j. n. e. Taman kallis
arvoisen kokoelman on museolle lahjoittanut tri La use n. 

Niihin pylvaskayUiviin, jotka , hallia" ymparoivat, sel<a eri
naisiin huoneisiin ovat muut luurankoiset asetetut. Naista kai
kista - samoin kuin muistaldn eHiimista - on yleensa ole
massa kaksi eri lwkoelmaa: tanskalainen ja yleinen. Mitaan eri
tyista palearktista kokoelmaa, jommoisia monessa muussa muse-

, ossa tapaa, ei taalla ole. Linnuista on sensijaan erikseen jarjes
tetty gronlantilainen kokoelma. Fossileja on Kopenhaminassa 
sangen runsaasti, seka luurankoisten elainten etta luurangotto
mien joukossa, varsinldn l<otimaisia turvesuoloytoja. Niiden jar- · 

J~ttiHti stafskiaisten luurankoja Argentinan Pampakselta. 

jestelysta mainittakoon, etteivat ne kaikl<i muodosta mitaan suurta 
yhteista kokoelmaa, vaan ovat asetetut siihen paikkaan, mihin ne 
systemaattisesti kuuluvat. Siten saa l<atsoja paremman kasityk
sen nyl{yaan elavien ja sukupuuttoon kuolleiden elainten keski
naisisUi sukulaisuussuhteista. 

Arvokl<ain lmildsta museon luuranlwis-kokoelmista on valas
lwkoelma (Cetaceum). Se ei ole kuitenl<aan mahtunut itse varsi
naiseen museoral<ennukseen, vaan sailytetaan viereisen yliopisto
rakennuksen kellarikerrol<sessa. Sanotaan sen olevan melkein 
ainoan laatuaan. Ja museon ylpeys se on. Suurin osa kokoel
masta kuului ennen zootomis-fysiologiseen museoon,j oka oli 
Esc h rich t 'in johdon alaisena, ja taman miehen tarmoa kiite
taan suuresti siita, etta mainittu lwkoelma on .saatu aikaan. Ny-
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kyaan on kokoelmassa yli 70 valaan luurankoa, n. 100 paakalloa 
ja lukuisia muita luurangonosia. Siella on, muutaman mainitak
seni, ·13 1/2 metrin pituinen ryhavalaan (Megaptera boops), 16 
metrin pituinen uurteisvalaan (Balaenoptera musculus v. anti
quorum) ja 13 1/ 2 metrin pituinen Gronlannin valaan (Balaena 
mysticetus) luuranl<o, lahes 6 metrin pituinen jattilaisvalaan (Ba 
laenoptera sibbaldi) p~Hilmllo, 20: nen eri hammasvalaslajin tay
delliset luurangot, niiden joukossa monta kaunista 2-sarvista sar
vivalasta j. n. e. 

Niveljalkaislm~oelmien vallassa on melkein lml<o museora
kennuksen toinen kerros. Niille on varattu 7 isoa ·huonetta ja 
suuri osa ,hallia" ymparOivaa pylvaskaytavaa. - Ayriaislmlmel
mistaan tanskalaiset ylpeilevat, samoin l<uin valaskokoelmastaan
ldn, - ja kylla heilla onkin syyta. Jolm minulle sanoi niiden 
vievan voiton vastaavista kokoelmista British museum'issa. En 
tieda miten tarkoin tuo pitanee paikkansa, mutta suuret ne jolm 

· tapauksessa ovat. Etenkin arktiset ja pelaag~set lajit ovat run
saasti edustettu1na. 

Hyonteiskokoelmat, seka kotimaiset etta ull<omaalaiset, ovat 
suljetuissa kaapeissa: Vain · museon aukioloajaksi vedetaan joukko 
laatikoita es.ille ja asetetaan pitl<ille poydille yleison nahHiviksi. -
Kutakuinkin paljon naita kuivia hyonteiskokoelmia naytti olevan. 
En luule niiden sentaan laajuudessa veUivan vertoja meikalaisille 
hyonteiskokoelmille. Mutta sita suuremmat ovat spriikokoelmat. 
Kahdessa isossa huoneessa on pitkin kaikkia seinia lasikaappeja, 
jotka ovat miltei Hiynna hyonteistouklda ja -koteloita taikka spriissa 
sailytettyja taysimuotoisia hyonteisia. Naista mainittakoon erityi
sesti l<ovakuor~aisten touklmkokoelma, jolm Koopenhaminassa on 
suurempi kuin missaan muualla. Sen varsinainen perustaja oli 
S chi o d t e, joka ensimaisena on perinpohjaisesti tutkinut naita 
muuten hyvin laiminlyotyja elaimia. Sitte.mmin ovat sita jatka

neet Meinert ja S chI i c k, joka viimemainittu myos on ahke
rasti kehittanyt niita taysimuotoisiksi. Lund beck 'in, S c h 1 i c k 'in 
y. m. keraamia karpastouklda on museossa niinikaan runsaasti, 
samoin myos suuri kokoelma perhostoukkia seka nivelkarsaisHi 

niin hyvin toul<kia kuin taysimuotoisia ~ spriissa. 
Laaja ja mietenkiintoinen on hyonteisbiolooginen kokoelma. 

Se on aistikkaasti jarjestetty kahteen suureen ryhmaan lasiseinai
sHi l<aappeja. En in osa on Lowen d a h 1 'in keraamiii ja prepa
reeraamia. Siina on puupolkl<yja tai kaarnanpalasia, joita eri 
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kaarnakuoriaiset, hapsenkakkiaiset ja karsakkaat tai pistiaist~n ja 
perhosten toukat ovat vahingoittaneet, kukin laji omalla tavallaan. 
Siina on mehilaisten ja ampiaisten pesarakennuksia - viirnemai
nittujen joulwssa manta suurta komeata amerikkalaista Polybia
pesaa - termiittipesia j. n.- e. - Useimpiin pesiin ja puukappa
leihin tai muihin vahingoitettuihin esineisiin on, paitsi nimea ja 
loytopaikkaa seldi -aikaa ja Ioytajaa myos kiinnitetty numero, joka 
viittaa samalla numerolla varustettuun itse tuhotyon tekijaan pie
nessa, vieressa olevassa laatikossa. 

Nilviais- ja ,sade-elain "-lwlwelman perustan muodostaa kreivi 
M o 1 t k e 'n . kokoelma, joh.on myohemmin on saatu suuria lisia eri 
tahoilta. - Korallien runsautta ja siroutta ei voi laata ihaile
masta. - Rikkaissa nilviaiskokoelmissa heratti erityista huomio
tani sukupuuttoon l<uolleiden Hippuritien paksut, omituiset kan
nelliset kuoret, niin myos sulmihin Pholas, Teredo ja Lithodomus 
y. m. kuuluvat matosimpukat seka varsinkin suuri joukl<o puu-, 
l<ivi- tai korallikappaleita, jotka olivat kaiverretut aivan tayteen 
naiden koloja. Edelleen mainittalwon pari jattilaismustenilviaista 
(Architeuthus) Islannista ja Farsaarilta, manta lonkerokappaletta 
y. m. osia eri mustenilviaisista, m. m. eras 7,2 m pitka pyyntilon
kero, suuri paljous ammoniitti-ryhman fossilisia kuoria j. n. e. 

Mutta mahdotontahan on ruveta luettelemaan yksityisia lajeja 
tai edes ryhmHikaan jattilaismuseosta, jossa melkein kaikki elain
kunnan · ryhmat ovat mita parhaimmalla tavalla edustettuina. 

* * :i: 

Tansl<assa ovat, kuten olemme maininneet, elaintieteelliset 
lwlwelmat hyvin keskitettyja. Ruotsissa ne painvastoin ovat erit
tain hajallaan. Siella on eHiintieteellisia kokoelmia ja laitoksia 
monessa eri pail<assa. Mikaan ei ehdottomasti Joistollansa him
menna toista, vaan jokainen vie ainakin jossain suhteessa voiton 
muista. Ne eivat liioin, lmten esim. Norjan maakuntamuseot, 
edusta minkaan erityisen alueen elaimistoa, vaan sisaltavat mita 
milloinkin sattuu. -· Huomattavia museoita on Lundissa ja Upsa

Jassa (yliopistoilla), Tul<holmassa (tiedeakatemia1la) seka Gotepo
rissa (kaupungilla). Sitapaitsi on Tul<holmassa Biologinen museo 
seka sikalaisella Skansenilla elaintieteellinen tarha, Tukholman 
laheisyydessa hyonteistieteellinen koeasema ja lansirannikolla Kris
tinebergin meritutkimusasema, joista kaikista aikomukseni on 
Hissa kirjoitussarjassa ainakin jonkun verran puhua. 
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Ill. Lundin yliopiston elaintieteellinen museo. 

Pienelle Lundin kaupungille antaa yliopisto ja ylioppilas
elama melkein. yksinomaisen Ieiman. Kaupungin keskustassa on 
puisto, jossa kasvaa ikivanhoja hevoskastanjia, jalavia y. m. puita, 
joiden vertaisia korkeudessa ja runkojen paksuudessa tuskin mis
saan olen nahnyt. Taman puistikon ymparille ryhmittyneet talot 
kuuluvat, lulmunottamatta mahtavan jykevaa tuomiol<irkkoa, mel
kein kaikki yliopistolle tai ylioppilaslmnnalle. Taalla on itse yli
opistorakennus,. iso osakuntatalo ja suuri luku muita pienempia 
rakennuksia, joilla useilla on sangen vanhanaikuinen ullwmuoto. 

Muuan naista rakennuksista on varattu elaintieteellista mu· 
seota varten. Samassa talossa on myos elaintieteellinen Iuento
sali, zootominen laitos, preparaattorin huoneita y. m. 

Kellarikerroksessa on lwkoelma pikku-imeltavaisia spriissa, 
samoin muitakin spriikokoelmia. Varsinaisessa museokerroksessa 
on erityinen sali nisakkaita varten. Siina on lwtimaisia ja ulko
m.aalaisia elaimia sekaisin. Kovin pieni tama lwl<oelma on, ja 
huonosti taytettyja ovat sen elaimet. Suhteellisesti hieman ril<
kaampi on lintukokoelma, jolm si jaitsee 6:ssa pienessa huoneessa. 
Ruotsalaiset ja ulkomaalaiset lajit ovat erill aan. - Sitten on pieni 
kokoelma kuivia kaloja. 

Hauskimpia kokoelmia tassa museossa ovat spriipreparaatti
kokoelmat. Lasiastioissa mustaa taustaa vastaan asetettuna on 
esiin-prepareerattuja luurankoisten elainten eri elimia kuten !delia, 
mahalaul<kuja, sydamia, urogenitaalielimia j. n. e. 

Verrattain hyva on myos kokoelma ruotsalaisia turvesuo
loytoja. Siina on m . . m. l<olme Ruotsista loydettya miltei taydel
lista alkuharan (Bos urus) luurankoa ja lukuisasti sen kalloja, 
kaksi Bos longifrons'in luuranl<oa, yl<si Bos bison'in luuranko 
Ystadin laheisyydesta Etela-Skanesta j. n. e. 

Muu osa luurankokokoelmaa sijaitsee vinni lla ja nayttaa 
sangen koyhalta. Yhden ison ja kuuden pienemman valaan luu- . 
rangot siella on; samoin sukupuuttoon kuo11een Stellerin merileh
man (Rhytina stelleri) luuranko, jolm ei l<uitenkaan ole ihan tay
dellinen. 

Yleensa tekee museo sen vaikutul<sen, · etta se on hiul<an 
rappiolla :' huononlaisesti hoidettu ja jarjestelyn puolesta huono. 

Varsinaiseen museorakennukseen eivat ole mahtuneet h yon
teiskokoelmat, jotka sijaitsevat ldrjastotalossa, vanhassa k-un-



170 Pikakuvia Tanskan ja Ruotsin eUtintieteellisista Iaitoksista. 

nioitettavan nakoisessa rakennuksessa jykevine puisine kiertop,or
taineen. Namakin kokoelmat todistavat oikeastaan vain menneit
ten aikojen loistoa. Niiden arvo on niiden klassillis uudessa. 

Vanhin kaikista on S·t o b a e u k sen kokoelma, jonka Lun
din akatemialle on lahjoittanut v. 1735 K iIi an S to b a e us, kuten 
kaappiin kiinnitetysta lipusta naemme. Niita on 5 laatikollista. 
Hyonteiset, jotka kuuluvat moneen eri ryhmtHin, ovat asetetut 
kukin kahden neliskulmaisen, reunoiltaan kankaalla toisiinsa yhdis
tetyn lasilevyn valiin. Sen l{autta ovat ne tulleet hiukan litiste
tyiksi. Tata kokoelmaa on aikoinaan Linne kayttanyt hyvaksensa 
opintoja harjoittaessaan - siina sen arvo! 

Toinen sangen vanha lwkoelma on Bonde n kolwelma. 
Sekin on yli 100 vuoden vanha. Se on jarjestetty kahteen mie
henkorkuiseen kaappiin, ja siina on sel{a ruotsalaisia etta ulko
maalaisia eri lahkojen edustajia. Jokainen hyonteinen on pantu 
erityiseen pieneen laatikkoon, jonka seka kansi etta pohja ovat 
lasista tehdyt, reunat puusta. Hyonteinen on pohjalasiin kiinni
tetty jonkinlaisella liimalla. Se on siis laatikkoon taydellisesti sul
jettu, mutta se nal{yy selvasti seld:t paalta etta alta lasien Hipi. 
Laatikon suuruus vaihtelee hyonteisen suuruuden mukaan. Tal
lainen kokoelma on kysynyt tavattoman paljon tyota. Mutta yksi
lot ovat olleet erittain siisteja. Useimmat ovat tahan paivaan 
saakka sailyneet aivan vahingoittumattomina, mallikelpoisina, 
seikka jota emme suinkaan voi sanoa Stobaeuksen kokoelmista. 

Tieteellisesti paljon suuriarvoisemmat kuin namat, ovat 
Thomson'in ja Zetterstedt'in kokoelmat. Molemmat nama. 
kuuluisat tiedemiehet ovat Lundissa toimineet. Thomsonin paa
tyyppikokoelma ei tosin enaa ole taalla, · sil1a se myytiin ailwinaan 
Berliniin; mutta myytavaan kokoelmaan asetti Th. korkeintaan 
3 kappaletta kutakin lajia, jatHien omaan kokoelmaansa muut 
yksilot. Ja ne ovat viela tallella Lundin museossa. Ennen muita 
on Thomson in · pistHiiskokoelma arvolms, ·mutta siHipaitsi on HUilla 
jaljella hanen kovakuoriais- y. m. kokoelmansa. - Zetterstedtin 
kokoelmat ovat taas jaaneet Lundiin aivan loukkaamattomina. 
Taalla tavataan tyypit hanen tunnettuun teokseensa ,Insecta Lap
ponica", joka kasittelee eri hyonteisryhmia, niin myos han en tyyp
pikokoelmansa kaksisiipisia hyonteisUi. Varsinkin jalldmaisia 
spesialistit viela rrieidan paivinamme ahkerasti kayttavat hyvak
sensa, joko itse mat]{ustamalla Lundiin tai pyytamalla niita lai
naksi. Tama suodaankin heille jos kolwelmassa vain on vahin-
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Hiin kaksi saman lajin yksiloa. Kuten luonnollista, on kaikilla 
nailla lwkoelmilla jotenkin vanhanaikuinen Ieima. Toisissa laati 
koissa ei korkki peita koko pohjaa, vaan on se siihen l<iinnitetty 
pitkina liistakkeina, jotka ovat vahan matkan paassa toisistaan. 

Lundin hyonteiskokoelmat ovat miltei yksinomaan kotimai
sia. Ulkomaalaisia kokoelmia, joille Tukholmassa on, - kuten 
tulemme nakemaan, - miltei paapaino pantu, ~i taalla ole juuri 
nimeksikaan. - Muuten nayttavat hyonteistieteelliset kokoelmat 
olevan alaspain menossa. Lul<uunottamatta spriissa sailytettyja 
paivakorennoisia - seka taysimuotoisia etta toukkia -- , joita 
dosentti Ben g t s son on ahkerasti kerannyt, ei nay myohemmilta 
ajoilta olevan mitaan ainakaan sanottavampia lwkoelmia. 

Vanhassa Lundin kaupungissa eletaan siis tassa niinkuin 
monessa muussakin suhteessa menneitten ailwjen muistoissa; 
esi-isien saavutukset ovat nyl<yisten asukkaitten kunnia. NiisUi 
ylpeiiHUin ja niihin tyydytaan! 

Tervalepan pohjoisimmasta levenemisrajasta 
Suomessa. 
Veli Rttslinen. 

Asken ilmestyneessa Suomen kartastossa on tervalep,an ( Al
nus glutinosa) pohjoisraja . merkitty seuraavasti: ldassa on poh
joisin loytopaikka lahella Suomussalmen kirkkoa, sielta laskee 
se huimasti seuraavaan loytooo Sotkamon pohjoisrajalle. Kun 
tama pall:ka yhdistetaan Haapavedella tehtyyn loytopaikkaan suo
ralla viivalla, saadaan raja kulkemaan jotenkin yhden suuntaisena 
pituuskaarien kanssa vahan pohj. puolella 64 0.. Taalta kohoaa 
taas raja Raahen Saloon, ei aivan merenrantaan. Seuraavat loy
dot ovat Limingasta, Oulusta, Haukiputaalta, Iista ja Olhavasta, 
joten Iantinen raja tulee kulkemaan ihan pystysuoraan lahelUi 
merenrantaa paattyen Olhavajoen tienoille. · 

Aion tassa tuoda esille useita uusimpia havaintoja, jotka 
saavat yllamainitun rajan muuUurnaan melkolailla, ja jotka olisi
vat olleet tarpeen jo ennen kartaston ilmestymista, mutta huvit-
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tanevat kai Luonnon VsUivan lukijoita nain jalestapainkin1 il
maistuina. 

Viime kesana kesakuun 14 p. samoilin vahan etelapuolella 
S i mojo k e a merenrantaseuduilla, kun sattumalta eraan suon 
reunalta tapasin 2-haaraisen, paksun, ikalopun tervalepan. Se 
oli tikankoloja taynna, ja nehan ne olivatkin, jotka juuri johtivat 
l6ycl6n tekoon, kuin asioimiseni oli tarkata p6H6n pesuuksia 
vanhoista palokarjen pesista. Hyvin oli leppa-vanhus tuossa suon 
aarelHi viihtynyt, sen huomasi puun saannollisesta kasvusta, vaik-

Eras Suomen pohjoisimpia tervaleppHt 
Simon piU!jl:tsta. Puuhaaran vl:tlista 
n~kyy eHH1mpana oleva toinen terva
leppl:t. Valokuv. V. Rasan en 14. V1.1911. 

kapa nain ikaloppuna onkin jo 
joutunut toukkien ja tikkojen 
vahingontekojen alaiseksi. Seu
raavalla kaynnilla tapasin ai
van lahettyvilta toisen lepan; 
paksu oli sekin ja korkea, la
hemmas 10 metria. Ikuistin 
ne talloin valokuvaamalla, ja 
siina olivat sillakertaa Suomen 
pohjoisimmat tervalepat, kun
nes ne uusien loytQJien kautta, 
kuukausi myohemmin, kadot
tivat maineensa. Ansaitsee 
kylHi noiclen yksiloiclen kuvat 
tulia Luonnon Ystavan leh
dille, silla muut loyclot ovat 

,poikasia" ,vanhusten" rin
nalla. 

Mainitsin tehneeni loydon vie
la pohjoisempaa. Niin, heina
kuun 15 p. retkeilin taas 
M a k s n i e m e n sydanmaita, 

kun noin puolen peninkulman paassa merenrannasta, Pikku-Kivi
jarven lahe:tyvilta tapasin ryhman keskenkasvuisia tervaleppia. Muu
tamassa oli viela viimevuotisia ,kapyja", joten se oli kukkinut . 
ja hedelmoinyt: Nama tervalepat olivat tiheassa korpimetsassa 
koivujen, kuusten ja paatsamoiden ymparoimia ja erittain hoik
karakenteisia. Tama loyt6 on hiukan 66° etelapuolella pohj. lev. 
ja juuri oo meridianin kohdalla, siis melkein hipoo Kemin ete
laista rajaa.. - Yliopp. H i 1 j a K y 1m a I a 1 t a sain jalestapain 
lwulla, etta hanen kasvikokoe1missaan on terva1eppa S i.m o-
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n i em en k y 1 a s t a , mintln fl.lOlempien 'loytojeni keskipaikoilta. 
Ent. ylioppilaalta C h . . E. K e c k 111 a· n'ilta . sain vieH\ tietaa, 
etta han on terva1eppaa tavannut: y 1 e .m pan a Simon j o k i
va r r e 1 1 a noin 10 pk. merenrantaseudulta vankkana viitamet
sana Simojokeen laskevie'n · puroj~n varsHla, joten sen levenemi
nen sisamaahankin pain on tiettya. Kun ottaa vieta huomioon 
yliopp. Y. Wuoren ·tauksen loydon Utajarvelta, niir. 
saadaan tervalepan pohjoisraja lansipuolella kQhoamaan melk9-
lailla ylemmaksi. Olisipa Pudasjarvelta . tavattu . terwileppa, niin 
voisi tervalepan pohjoisimman levenemisrajan vetaa suoraan Suo
rnussa1melta Simojarven etelapuo1elle, sielta taasen mereen Ke
min etelapuolelle. juuri tuolta Pudasjarven perukoilta olisi tata 
koskevat tiedot . tervetulleita. 

Mita terva1epan esiintymiseen pohjoisessa tulee, tekee siina 
sen havainnon, etta korpimaat ja suonreunat ovat sen 1empi
maita. Rantaniitylta, joilla se hyvin mielelUian Ete1a-Suomessa 
viihtyy ja tunkee tieltaan harmaa.ta leppaa, ei sita tapaa poh
joisessa, kuin poikkeukselta Haukiputaalla yhdesta paikasta. Hy
vinvoipana puuna se taalla Pohjolassa esiintyy, joten se ei nay . 
karsivan muuten karusta luonnosta. Kansa ei sita ainakaan . 
pohjoisimmilla loytopaikoilla eroita harmaasta lepasta, eika mi- : 
taan vanhoja tietoja sen muinaisesta esiintymisesta ole. 

Vertauksen vuoksi voin mainita Pohjanlahden toiselta puolen, 
Ruotsista tavatuista tervalepista, etta niita kasvaa ainakin samoilla . 
korkeuksilla kuin Suomessakin. Metsapaallikko A. Suo pan k i · 
toi nimittain S e itt en k a r i s t a (hiukan H a a par ann a n · 
e t e 1 a p u o 1 e 11 a oleva saariryhma) minulle viime kesana ter
valepan oksan. 

Kirjallisuutta. 

Selma ja K. H. HtillstrtJm: Koutuherbario. Ohjeita kasveja kerailc
ville koululaisille. Nuorison lomakirjasto n:o 2. Helsingiss~. Yrjt> Weilln & 
Kumpp. Osakeyhtit>. 76 siv. Hlnta 1: 50. 

Olipa jo aikakin saada omalla kielellltmme seikkaper~isHt ohjeita · alalta. 
jossa niiHt jo kauvan sitten olisi tarviltu. Tuhannet l<oululaiset jol<a kesM met
sissM . ja nijtyill~mme kasveja l<okoilevat kuldn omalla, usein hyvin epMonnistu
neella tavallaan. Neuvot, jos niit~ lukuk11uden aikana on annettu, l<arisevat 
ennen kes~laitumelle tuloa muistista , ja kasvll<okoelmat ovat sentMhdcn suuren-
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kin tyon tuloksina enemman tai vahemman huonoja. Asken ilmestynyt kirja tu
lee oppilaille olemaan, sanottakoon se jo aluksi, mainio auttaja kesltn retkeilyilla 
ja kasviston valmistuksessa. Hauskasti, neuvottavien kannalle asettuen tehdaan 
siinlt selkoa ensin kasviretkelle varustautumisesta, selitetaan minkalaiset vehkeet 
kerallija tyossaan ulkona luonnossa tarvitsee ja kuinka hanen niitit tulee kltyt
titl:l. Seuraa .ohjeita siiHI, millaisina, kuinka paljon kasveja on otettava, milia 
tavoin sailiMn asetettava j. n. e. Tutkimisen suhteen annetaan muutamia kay· 
tann5llisia neuvoja. Kasvipaivakirjan pitamiseen opastetaan. Kasvipaikan faa
dun . tarkkaan ilmoittamiseen kehoitetaan, uutta .koululaisillemme! Kasvien kui
vaamisesta, paperien valiin asettelemisesta ja my5hemmasHI kltsittelysta saamme 
seikkaperaisHI osviittoja. Erikoisen kuivaustavan vaativille kasveille omistetaan 
oma kappaleensa. Lopuksi neuvotaan kuinka kasvit on kiinnitettava herbario
arkeU!e, kuinka nimilaput kirjoitetaan (myoskjn ottajan nimi ja ottopaiva ovat 
oikein merkitt!tv:tt!) ;a mitenka herbaria on jarjestettava ja hoidettava. Paitsi 
varsinaisen, kaikissa kouluissa pakollisen kasvikokoelman valmistuspuuhia, selit· 
tavat tekijat viela lyhyesti alempien salasiittioiden kokoomista ja tallettamista. 
Vie! a on kirjassa oma lukunsa muoto-opillisia y. m. kokoelmia varten. Erilaisia 
varsia, lehtiasentoja, lehtimuotoja, kukintoja, teriomuotoja, hedelmiit, siemenHi 
j. n. e. kehbitetaan kokoamaan. Saman kasvilajin eri ikllasteet ja erilai silta 
kasvupaikoilta otetut saman lajin yksi15t mainitaan hauskoina keraysesineinlt. 
Kehoitus niiden kerailyyn olisi paikallaan varsinaisille kasvitieteilijapiireillekin. 
Lopuksi seuraa havaintoehdotuksia, kappale, joka mielestamme on erikoisen ar
vokas myoskin opettajille, jotka siita varmasti voivat saada havainto-opetukseensa 
monenmoisia hauskoja aiheita. Siinlt on alkua kasvitopografisiin ja -fenologi
siin havainnontekoihin ja moniin muihin hyodyllisiin ja huvittaviin askarteluihin 
luonnossa kasvien parissa. . 

Kirja kokonaisuudessaan tekee mita hauskimman vaikutuksen. Esitys
tapa on mita miellyttavinta. Yksinkertaisesti, tltydelleen oppilasten kannalle 
asettuen ohjataan nuoria kerailijoita keraysretkelle lahdostit kasvikokoelrnan val
mistukseen saakka. Neuvot sattuvat kuin naulan paahan, ovat erittain oivalli
sia ja todella kaytannollisia, kaikki mahdollisia helposti toteuttaa, painvastoin 
kuin mita useissa aivan hammltstyttavan sekavissa muunkielisissit oppaissa na
kee. Muutamat valaisevat kuvat auttavat tekstin ymmltrU!mista. Erityisesti 
huomautamme niistlt, jotka nayttavlH, ~uinka kasvien tulee oll;t otettuja ja kui
vattuja ja millaisia ne eivat saa olla. Kaikesta i!menee, etta annetut ohjeet 
ovat tekij:tin itsensa kokemia seklt tyon suorittajina, kerailijoinlt ettlt toisten opas
tajina. Erikoisena kasvatusopillisena ansiona mainittakoon, ettlt oppilaita aina 
kehoitetaan mik:tli voivat tulemaan omin apuinsa toimeen tarve-esineidensltkin 
valmistuksessa: kasvatusta kltytltnn6llisyyteen, jolle me ilia toistaiseksi on pantu 
a ivan Iii an vlth:tn painoa. Sarna an pyrkii kirjan Joppulausekin: ,ota osaa, mi
kali sinulla tilaisuutta on, l<aikenlaiseen knsvien hoitoon, puutarhatoimiin, huone
kasvien hoitoon ja maanviljelystyoh6n." 

Muistutuksia on vaikea keksilt . Jottei tulisi pelkkaa kiitosta, mainitsemme 
jokusen. Retkcilyvarusteista ja keruusta puhuttaessa olisi lltkkip5nton asemesta 
tai ainakin rinnalla hyvin voinut suositella pahvilevypuristinta. PorttOOrike
r.aysta olisi a ina kin my6hemmltlllt asteella mikltli m ahdollista vltltettltvlt : Hy
vasta herbariosta kuvattu valkovuokko tuottanee harmia monelle opettajalle, 
joka on tottunut vaatimaan, etut l<akoelmia varten otetulla valkovuokolla tulee 
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olla juurakosta koheneva lchti, kuvatulla yksiiOIHt on vaan suojuslehti. Puikko
sara olisi nttin malliksi esitettynH yksin tein voinut olla korkeampi. Salasiitti<>i
den keruuta lwskevat ohjeet voisivat kenties olla seikkaperaisempHI, etenkin 
kun siitH luullakseni ensi kertaa suomenkielellH n1tin yhtenttinen esitys annetaan 
ja neuvojen puutetta kuulee usein koululaisastetta korkeammallakin olevien va
littavan. Pienen kirjan hinta tuntuu tarpeettoman kalliilta, varsinkin kun hy
vllsHl menekisHt ei voi olla epttilysttt. 

Tekij()ittt on onniteltava kaikin puolin onnistuneesta typstllan, samoin 
,Nuorison lomakirjasto"~sarjaa arvokkaasta numerosta. Toivomme kirjalle , miHt 
runsainta levenemisHt. Opettajat voivat Htydell ll syylla suositella sitM oppilait
tensa l<eslliseksi neuvonantajaksi. 

K. Linkola. 

J. E. Aro. l{ansakoutun tuonnontieto. Varustettu 282 kuvalla ja a 
varitaululla. Porvoossa Werner S<>derstr<>m Osakeyhti()n kustantama lUll. 312 
sivua. Hinta Smk. 1: 60. 

llmoitettavanamme oleva, tunnetun lwulumiehen ja oppikirjojen laatijan, 
lehtori Aron ,Kansakoulun luonnontieto" eroaa melkolailla muista samanlaisista 
edelHij istaMn ja mielesHI.mme edukseen. Se jakaantuu seitsemaan alaosastoon: 
elttinoppiin, terveysoppiin, kasvioppiin, fysiikkaan, kemiaan, maatalousoppiin seka 
lukuun ,Maasta ja taivaan kappaleista". 

Esitys on, kuten oppikoulujemme uusimmissa elttin- ja kasviopeissa, 
kauttaaltaan biologisen opetustavan periaatteiden mukainen. Kasvioppi, joka 
H!hanastisissa samanlaisissa oppikirjoissa on esitetty en.emman ta·i vahemman ei
biologisesti, on tassa kasitelty samaan tapaan kuin elainoppikin: kasvien ulko
muoto ja rakenne on selltetty riippuviksi ulkonaisista olosuhteista, siis etu
paassil valosta, kosteussuhteista ja maanlaadusta. Tamlln mukaan selvillll oppi
laille monta kaikkein tarl<einta ja yleisinta seikkaa kasvien elamassa, jotka 
ennen on jatetty kokonaan seliWimatta tai ainakin saaneet sangen niukan seli
tyksen. - Terveysopin yhteydessa on esitelty taydellinen raittiuskurssi Raittius
opetuskomitean mietintOM. silmalla pitllcn, kuten tekijakin esipuheessaan mai
nitsee. 

Fysiikassa ja kemiassa ovat asianomaiset luonnonilmiOt johdetut kokeiden 
avulla, m'ika opetusmetoodi onkin epaileml1Wl paras .induktiivisia ·tieteita esit
taessa. Etenkin sahk<>oppi on saanut suhteellisesti laajan esityksen osakseen, 
mutta on han sahkl>IHI. nykyaikana monella alalia mitll suurin merkitys. - Maa
talousopissa on lyhyita esityksi~ m. m. maanviljelyksesHI, puutarhanhoidosta, 
metsMnhoidosta ja karjanhp,idosta, jotka luonnontieteen opetukseen monelle tuo
vat tervetullutta liitekohtaa kaytann~llis~en elamMlln. 

Kuvitus on erittMin runsas ja monipuolinen sekM suunniteltu IHpeensM bio
logisen opetustavan periaattelta noudattaen. Etenkin nuo nelja vMrilllsta kuvaa 
(3 v:tritaulua ja 1 v:trillinen kuva tekstissM) ansaitsevat mainitsernista. 

Ylla olevasta kaynee selville, etta , Kansakoulun luonnontieto• on suun
nitelmaltaan monessa kohden edelHijiansa taydellisempi · ja uudenaikaisempi, ja 
tulee se varmaan saamaan osakseen ansaittua huomiota, varsinkin kun kirjan 
hinta sen laajuuteen ja kuvituksen runsauteen nllhden on eritt:tin huokea. 

A. H- n. 



17(i Pienii:1 tietoja. 

PienUi tietoja. 

Lintutietoja. - N a a k k a (Corvus monedula ) n~htiin kev~ttalvella 190:~ 

Mikkelin uuden kirkon tornissa. 
La u 1 u r as t a an (Turdus musicus) pesM, jonl<a !(jysin Kangasnieme!Ut 

2. VI. H>09 oli tehty samankevi:liseen h a r a k a n pes~~n. 
T i iran (Sterna hirundo) pes:Issa, jonka Wysin Kullujarven saaresta (n. 

8 km Mikkelist~) 2. VI. 1910, oli paitsi kahta tavallisen kokoista munaa, yksi 
e r in om a is en pie n i ja py(jrea tiiran muna. Muna oli 25 mm pitk~ ja · 
22 mm paksu. . 

M unit tam a II a sain era~n v a r push auk an (Accipiter nisus) mu
nimaan k a h d e k s a n (8) munaa! Pesan l(jysin 20. V. 1909. Usein olen ta
vannut varpushaukan . pes~st~ k u u s i (6) munaa. 

T (j y h t (j t i a i n en (Parus cristatus) munii toisinaan vaan 4 munaa kuten 
esim. Mikkelissa 20. 1 V. 1909. Munat olivat jo pitkalle haudotut. · 

H a r aka n (Pica pica) pesassa, jonka Wysin MikkelissM 7. V. HJ09, oli 
k y m m en e n (10) munaa. 

Pens as task u (Pratincola rubetra) munii seitsem~nl<in munaa. 
Niinp~ l<ahdessa pesassa, jotka Joysin Kangasniemeltll 12 ja 13. VI. 1909, oli 
munien 1ukum~~ra kummassakin s e it s e m l1 n (7). 

Kes~lll:t 1909, kesak. 25 p:n~, Wysin Kangasniemella K a en p i i a n (lynx 
torqui/la) pes~n. jossa munien 1ukuma~rll nousi k o I me en to is t a (13). 

H e rn e k e r t u n (Sylvia curruca) pes~ssa , jonka 2. VII. 1909 l(jysin 
Kangasnieme!HI, oli vaan k o I me (3) munaa. Munia oli jo viikon verran hau
dottu. 

R o so r as t a a n (Turdus viscivorus) pesl:tssll, jonka 3. VII. 1909 Joysin 
Kangasniemella, ei ollut kuin n e I j l1 (4) munaa. Munia oli jo kokolailla naudottu. 

P u n at u l k k u (Pyrrhula rubicilla) pesii (9. VII. 1909) my(js k at a j a -
p e n s a as e e n, eik~ siis ainoastaan kuuseen tee pesllllnsll. 

K a n g a s n i e m e 1 1 ~ laysin 12. VII. 1909 pienemman 1 e p i n k ll i s e n 
Lanius collurio) peslln m a as t a , lepp~pensaan juurelta. 

T i k lin (Carduelis carduelis) pes~n l(jysin 17. V. 191.0 Kyyhkyl~nnic
mesHI (7 km Mikkelin kaupungista). Munia oli pesass~ 5 kpl. Pesll oli pie
nen peHtj~n ·oksahangassa. 

R ll k l1 t t ira s t a an (Turdus pilaris) pesl:tn H>ysi veljeni 19. V. 1911. 
puun (koivun) kolosta. 

P y r s t (j t i a i s e n (Aegitlzalus caudatus) pesall)ydettiin Mikkelin Hlheltit' 
(Sakkalan mailta) 19. V. 1911 koivun oksahangasta. Pesassl1 oli munia 8 kpl. 

Mikkeli 10 . .VI. 1911. 
Sulo Reponen. 

Pihkinibakkisia (Nucijraga caryocatqctes) . ilmoittaa Turun Sanomille 
preparaattori Au g. Ed v. Fri ampuneensa 26 ~ VIII Savonlinnan kaupungin ll:t
he~ta Taivassalosta ja 5. IX SM~mingin pit~jMn Varparannan kyiMstM. My(jskin 
Vesannolla ttet:f~- hra Fri yhden ammutun: 

P~hkinMhakkisista on allekirj. saanut tietoonsa kokonaista 35 havalntoa 
Lounais-Suomen eri seuduista tMltM vuodelta. E. V. S. 
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Samoista linnuista on L. Y:n toimitul<scllc vieW lahctetty scu raava Ueto: 
Sortavalasta noin viiden l<ilomctrin p~Htssa sijaitsevalle Yhinlahti nimiselle 

maatilalle on syyskuun l<ymmencnnen pl:livlln korvissa ilmestynyt suurempi 
joukko Nucijraga caryocatactes'ta , ja ovat nc edelleen l<in oleskelleet samalla 
paikalla. Ruuaksecn kaytulvat ne puutarhassa 16ytyvicn eembra-peUtjien kapyja. 
Ne eivat pahasti saiky ihmi sHt. 

Helsinki 30. IX. HHL Tauno Relander. 

Selk~Uetkan varimuunnos. Kesakuun 20 p:na ammuin Porin ulkosaa
ristossa selkatelkan (Clangula glaucion), joka hcti heratti varillaan huomiotani. 
Rinnasta ja hartioista alaspain oli se Htydellisesti naaraksen n ak~inen, mutta 
paapuoli oli osaksi niinkuin l<oiraksen, osaksi l<uin naaraksen. Nokan kynncn 
yli kavi pitkittain ldilan muotoinen keltainen juova . Keltainen juova l<ynnen 
takana sitavastoin puuttui. Silmien cdessa oli valkoiset taplat, joista silmien 
puoleinen osa oli ruskeilla juovilla kirjailtu. Paa oli osaksi viheria osaksi rus
kea. Kurkku oli valkea, mutta rinnassa, joka naaraksclla on taydellisesti har
maa, oli Htlla ainoastaan harmaita tltplia valkealla pohjalla. 

Linttr on kokoelmassani taytettyna. 
Pori 6. VII. 1911. A. Skogman. 

Lapin tiira (Sterna macrura) on ollut tana l<esana jotakuinkin yleincn 
Porin ja Luvian saaristoissa, joissa kansa kutsuukin sila ,hanta-kirraksi" 
croitukseksi kalatiirasta, jota nc nimittavlH vaan yksinkertaiscsti .kirraksi". 

Pori G. VII. 1911. 
A. Slwginan. 

Peltopyita (Perdix cinerea) Turussa on huomattu viimc vii l<koi na 
lukuisasti. Sanomalehdct ovat tienneet kertoa muutamasta, joka saatiin kilnni 
Kauppiaskadulta, Linnan- ja Eerikinkatujen vali!Ut, l<eskelUt kaupunkia 14. X. 
Toisen l<crtovat Turun Sanomat nahdyn niinik~Htn l<cskellM l<aupunkia Linnan
l<adun 6: n pihalla 19. X. Allekirj. naki 2 peltopyyUt iltahamarissa 15. X. len
Htvan Venajan Kirkkokadun alknpaassa kaupunkiin pain, sckl! oikcin parvcn 
21. X. Jcntavan pitkin Aurajoen vasenta rantaa kirkkosillan ja rautaticsillnn 
va lilla! Luutnantti R. Ron n berg ilmoittaa huomatun peltopyita use in a ivan 
rakennusten nurkissa Kal<olan maelHl, joka sckin on kaupungin sis~ I H!. - Tic
HU!kseni ei i<aupungin ympM-risWissa, joissa muuten on sa ngen runsaasti pclto
pyiHl, ole naiU! ollenkaan <~hdistettu. Olisiko ehktl l<aupungin lyhtyjen valo 
saanut peltojen asukl<aat l<aupungin liil<cWi ja ihmciUi l<atsomaan? 

Turl<u 25. X. 1911. 
E. W. S. 

Suuria kyykaarmeita. H inMkuun 17 pMivMnM viime kcsMnM (1011) 
tapoin Lohjan pltajMn Vohlaisten kartanon maalta kcskella. niittyl1 olevasta suu
resta kivilouhikosta kal<si suurta l<yy i<:Htrmtttl1 (Vipera bents L). Toisen, naa
raan, pituus oli kokonaista 74,5 em, toinen, joka oli l<oiras, oil vain () f) em, 
rnutta sel<in lmnnioitusta herl1tHlvl1n suuri. Molcmmat ovat minulla sai lytettynH. 
Englnntilai sen Lcightonin. (,The life-history of british scrp nt c.) 111111<aan on 

H 
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sikMHtisten kyykMMrmeiden pituus keskim~!Mrin 18-25 tuumaa (= 46-63,G em); 
saksalainen DUri gen ilmoittaa teoksessaan ,Deutsehlands Amphibien und Rep
tilien'' pituudeksi 50-60 em. Yli 70 em: n pituiset ovat poikkeustapauksia ja 
70: kin sangen harvinaisia Saksassa. · 

Turku 2. X. 1911. £. W. S. 

Kev1U1n tutosta Pudasj~rvetle 1 ci nMytM tulevan kerrassaan mitMMn, 
huolimatta siitM ett11 huhtikuu on jo loppuun kulunut. Lunta on joka paikassa 
runsaasti; aukeimmilla paikoilla pistaM siella HlMIHl joku mMti:ls, puunkanto j. n. e. 
nMkyviin. Joet ja jMrvet ovat hevoskuorman kesHtvass11 j11Mss11, eika metsMpu
roissa viela huomata tulvan alkua. llmat, jotka 14-21. IV. olivat leutoja, r:tn
t:tsateisia, jopa 111mpimi11 paivanpaisteisiakln, ovat taasen kylmMt ja koleat. 
Suvilinnuista on merkitty saapuneiksi k u r jet ja han he t (2-4. JV, vaan lie
nev~tt saaneet palata takasin, sulaa maata ja veWt kun ei miss1111n viellt silloin 
ollut), varis 6. IV, peipposia 9. IV, leivonen 22. IV, vltsUtrlikki 
ja t a vi 23. IV. Harvinaisuutena mainittakoon, etta k ott a rain en kin on 
eksynyt n11ille maille. T11nltltn n11kiv11t nim. herrat K. Pie tar i 1 a ja E. P e Is a 
kottaraisparin Pietarilan puutarhassa. Mitenklthltn nltmlt oudot vieraat aikovat 
pltrj11tl1 pa11ns11 , jolleivat ilmat lampene. Vii me yt>n11 oli nim. - lQO C ja t11Hl 
kirjoittaessa osoittaa Htmp()mittari auringon puolella - 1 o C. 

Kulunut tal vi on ollut p oro iII e mita kurjimpia. Lyhyen, tuskin mis
s1111n 1 em pitemm11n jak11111n peitti syksyinen rltnHlsade jaltkuoren aile. Kaiva
minen on ollut siis porolle kerrass<lan tulokseton, ja kun alituiset tuiskut ovat 
pitkin talvea jaMyttaneet puun rungoilla ja alimmilla oksilla kasvavan naavan 
- mWt poro muuten kernaasti syt> - ei sille poloselle ole siit11kaltn ollut eHt
mltnlangan· jatkoa. Paksu lumi on ky!Ht auttanut niiUt aitojen yli, maanmiehen 
ruisvilielyksille ja kylv()heinltmaille seklt heinlt- ja kortesuoville, missa ne ovat 
aikaansaaneet suunnattomia vahingoita, mutta sadat ovat ne, jotka eiv11t ole 
ruokaansa l()ytltneet misU!ltn, vaan saaneet kl1rsH1 kauhean n11lkl1kuoleman. Eiklt 
vaan PudasjMrve!Hl, vaan myt>s Taivalkoskella ja Ki.tusamossa on ollut asian 
laita sama. 

Pudasjltrvi 27. IV. 1911. 
A. W. B. 

Kokouksia. 

Vanamon kokous 23. IX. 1911. 
Prof. K. M. Lev and e r naytti uuden eUiintieteen oppikirjan: A. Brandt, 

,Grundriss der Zoologie'·. Kirja poikkeaa meill::t k::tytetyist::t zoologian kurssi
ldrjoista erityisesti siin::t, etut se sisaltl111 paljon Ht11ketieteellisiltkin seikkoja. 

Vanamon klrjaston ilmoitettiin olevan jltrjestettynM. Kirjalainauksia var
ten on mal st. P. B r of e I d t tavattavissa toistaiseksi maanantaisin ja torstaisin 
k:lo 7-1/2 8 ip. n. k. alazootomilla Fabianink. 23. 

1 J1Utnyt eplthuomlossa pols n:o 3: sta. Toim. 
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Maist. T. H. J 1:1 r v i esitti lyhyest i, asl<cn ilmestyncen Suomen kartaston 
II: sta painosta seuraten, erinaisten kalojen leve nemista maassamme. Suutari 
(Tinea tinea) mainittiin esimerlddna kaloista, joiden lcvencmisesH1 tietoja eri
tyisesti kaivataan. Taman johdosta ilmoitti yliopp. V. J a ask e I a in en sita 
toytyvan Kakisa I men Juona Parnalahdessa. Yliopp. K. Link o I a kertoi sita 
kansan vllittaml:\n mukaan tavattavan Paraisissa Mustfinn-, GraggbOie- ja Lam
pistrl:\skeissa. Jarvet ovat kaikl<i askoisia merenlahtia, va in 1- 3 m ylapuolella 
merenpinnan. Ruutana mainitaan samoista jarvisHt, joten suutaria ei ole siihen 
sekoitetitl. Yliopp. K. J. V a II c oli nahnyt suutaria kaupiteltavan Viipurin 
toriiiR, jostain lahelUt pyydystcttyMi. 

Yliopp. T . .T. Hint i k k a naytti kuusella loi sivan kilpikirvan, Lecanium 
hemicryphum ( = Coccus racemosus) tehden lyhykllisestl selkoa sen ·raken-
teesta. Kirva esiintyy kitukasvuisilla yksiloilla ja olisi sen levenemisesUI Htr
kel:\ta saada tietoja, silla kun voi ella jonkun verran· metsataloudellista mer
kitysUt. 

Toht. J. I. L i r o kertoi l<asvien bakteeritaudeista, nayWten samalla pari 
haavan juurta, joissa olevat suuret akamat piti baldeerien aiheuttamina. Pyysi aina 
scnlaatuisia, samoin !min muitakin kasvitauteja tallettamaan ja jatHtmaan banelle. 

SamaHa pyysi toht. Lire luonnontieteilijoita tuomaan tai HlhetHtmaan 
hanelle erinaisHI tutkimuksia varten Lycopodium selogo'n itusilmuja ja Botryc
hium-lajien juurakoita tai, jos tietavat mainittujen kasvien Joytopaikkoja Helsin
gin lahistolta, siitl:\ hl1nelle tiedon antamaan. 

Uudeksi jaseneksi valittiin yliopp. A. B. J. Muston e n. 

Kokous 14. X. 1911. 
Yliopp. y. K or v c n I< on t i o piti mielenl<iinnolla scuratun esiteln1an sit

l< eahenl<isyydesta, elioiden kyvysUI kesHia melkoisia poikkeul<sia optimiksi I. 
parhaaksi havaitusta olotilasta. Lyhennys es\telmasUI on luvassa L. Y: aan. 
Osotteeksi kotiloiden kyvysHl sietaa veden puutetta, hcrl:ltti esitelmoitsija kos
tuttamalla henkiin craan KrimiWI viime kesak. tallettamansa ja kuivana sl1ily
tetyn Bulimus-lajin, sa moin muutaman Konstantinopolin muurilta hein:Jk. otetun 
Helix'in. Esitelman johdosta kertoi toht. K. E. K i vir i k k o hanella aikoinaan 
eileen ellHtintl keski-aasialaisen kilpikonnR-parin (Hom opus Horsf.jeldii), jol<a 
eli kahden vuoden ajan koskaan nauttimatta hiventak~HJn ruokaa tai juomaa. 

Yliopp. V. Rasa n en nitytti Simosta tapaamansa, koivun oksiin kudotun 
perhostoukkapesan. Toul<at olivat luultavasti Liparis chrysorrhoea-perhosen. 
Ylioppilas Y. V u ore n t au s l<ertoi nahneensa samanlaisen peslin koivulla 
elok. 1910 Siikajoella, yliopp. T. J. Hi n t i k k a Salix bicolor'illa Joroisissa. 
Tamlikin oli todennaktiisesti saman lajin kutoma. 

Yliopp. V. Jaaskelainen palautti mieliin L. Y. v. 1910 s. 226 eileen 
_kirjoituksen tuomella elavista Hyponomeuta padi-toukista. Yllopp. V. I-I e i I< in
h e i m o oli nahnyt vii me kesana mainittuja toukkia runsaasti Tyrvaalla. Yliopp. 
K. Lin ko I a . oli nahnyt niita Kemiossll Strtlmman kanavalla, samoin Tvarmin 
nessa, jossa niittl prof. J. A. Palmen'in l<ertoman t:J1Ukaan on ollut monena 
kesana . Yliopp. T. J. Hi n ti k k a tiesi · niiUt nahdyn Porvoon saaristossa vii me 
suvena . Yliopp. H. Sa lo v a a ra oli tavannut nlita runsaasti RymE!ttylassa ja 
muuallakin Turun saaristossa, edellisena kesana oli hiul<an, aikaisemmin ei ollut 
huomannut. Yliopp. A. Hilden oli vii me suvena Karkussa turhaan ctslnyt 
Hyponomeuta padi·toul<ista vRpaita 'tuomia. Maist. U. Saalas ilmoitti toul<kien 
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viime kesan~ ollcen ylcisHt Sammatissa ja Karjalohjalla. Omenapuilla oli esiin
tynyt harvinaisena toinen lflji, H. malinellus. Ruotsissa oli tama viime kesana 
ollut hyvin yleinen. 

Maist. T. H. Jarvi luki selonteon havainnosta, jonka toistakymmenta 
vuotta sitten oli tehnyt l(aivopuistossa He1singissa, Coccinella-1ajien joukko
esiintymisesHI. Lajiluku oli suuri, lwkon(]ista 11. Yliopp. V. Rasanen kertoi 
n:thneensa Simossa eraassa kaurapellossa Coccinelloja hyvin runsaasti viime ja 
cdellisena kesana. 

Yllopp. V. J a as I< e 1 a in en naytti joukon Formica ruja-m uurahaisia, jotka 
oli ottanut talteen eraan HtlyWlisesta pyydystetyn siian vatsalaukusta. Parvi 
siivekkaiUt cf- ja Q-muurahaisia oli nahtltvasti lentoretkell ~ta n joutunut vesiva
raan ja pinnasta kalojen ravinnoksi. Esittllja mainitsi, etut han Laatokalla on 
tavannut harjuksien ravintona tapaturmaisesti vesiajolle joutuneita hyonteisia 
miUt erilaisimmista ryhmisHt. 

Ed eileen naytti hra J a ask e 1 a in en keltuaisrakkoasteella olevia epanor
maalisia 1ohen poikasia, Puntarikosken kalanvi1jelys1aitokselta talteen otettuja. 
Lilan kovakourainen mlltikalan puristeleminen hedelmoitetutessa ja sittemmin 
matimunien varomaton liikutteleminen aiheuttaa lohen poikasissa erikaltaisia 
sa iraloisuuksia ja epamuodostuksia. TammoisHt ovat esim. kaksoismuodbstuk
set, poikaset, joilla keltuaisrakko ja pyrsto ovat yhteisia, tal on niilla yksi paa . 
ja kaksoispyrsto; yleisia ovat selkarangan kayristykset, ruumiinosien typistyk
set ja varsinkin n. s. keltuaisrakon vesipussimuodostus, joka paisuttaa rakon 
3-4 kertaiseksl ja lopettaa pian sydamen toiminnan. Tammoiset epanormaaliset 
yksilot eiv~tt tavallisesti eta yllamainittua astetta vanhemmiksi, vaan joko hei
kontuneena suorastaan kuolevat tai saavat surmansa Saprolegnia-sienest'd. 

Yliopp. V. Rasanen jatti nahtavaksi 3 Simosta ottamaansa valokuvaa: 
1) Formica ruja'n keosta, jossa oli niin runsaasti 8 motukoita", Cetonia'n 
toukkia, etta pesasUI poiskannetut toukkain ulostukset muodostavat vallimai
sen kehan keon ympari; 2) Formica exsecta'n pesista, joita oli 50 kpl noin 
500 m2:n alalia, karkeasta sorasta rakennettuja; 3) tervalepasHt lahella mainitun 
puun pohjoisinta toytopaikkaa maassamme. Puu kasvaa suon rcunalla ja on 
7 m korkea. 

llmoituksen johdosta simolaisesta tervalep:tstlt kertoivat ylioppilaat Y. V u o
r e ntaus jaM. E. Huumon e n samaisen lepltn esiintymisesta ·oulun seuduilla, 
jossa sita ei koskaan tavata meren rannalla, vaan aina sisamaassa ja tavallisesti 
soiden reunamilla. Mainittiin edelleen, etta syva mutka, joka nykyisin ltiytyy 
kartoissa tervalepltn pohjoisrajaa esitHtvaiHt viivalla, aikaa myoten tulee paljon 
oikenemaan. 

Yliopp. neiti H c I m i Bast man nMytti subfossilisia, suosta 2 1/2- 3 m syvaiUt 
ltlydettyjn pMhkinMpensaan (Corylus ave/lana) hedelmia Jnmsnsta. - Yliopp. 
A. Hi I d en klinnitti huomiota Hypudaeus glareoluksen esiintymiseen maas
sa mme ja pyysi tietoja siita jatHtmMan. Pari nahkaa oli nahtavitnM. 

Prof. K. M. Levander esltti tana vuonna ilmestyneen potveutumisopin 
nykyista kantaa kltsitte:evan kirjan ·,Die Abstammungslehre". Kirjaan on 
koottu 12 eri tutkijan esitelmlta polvei.ttumisopin eri aloilta, jotka esitelmltt pi
dcttiin MUnchenissa Darwinln muiston viettamiseksl. 

Uusiksi jltseniksi valittiin ylioppilaat, neiti Greta Hjelt, hrat K. T. 
Hilden, 1(. L. Oesch, S. J. Cantell, V. Pesola ja Ii. Waren. 
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Sitkeahenkisyydesta ja sen edellytyksisUi. 

Valio Korvenkontio. 

Kaikki elama maan paalla vaatii menestyakseen maarattyja 
elamanehtoja. Jos nama jol1ain tavoin muuttuvat, hairiytyy eHi
mantoiminta tilapaisesti. Tama ei suinkaan tieda sita, etta jokai
nen poikkeus tavallisuudesta, s. o. opt i m i as tees t a poispain, 
aiheuttaisi tuhoisia seurauksia olion elaman juoksuun nahden. 
Yleensahan voi sanoa, etta elaman juoksu sinansa on siksi suu
ressa maarin altis kaikellaisille satunnaisuuksille ja saannottomyyk
sille, etta elava olento ilman vastustuskykya moisiin tilapaisiin 
hairiotiloihin nahden varsin helpolla voisi menehtya. Ja kol<e
mus osoittaa, etta erinaiset elaimet ja lmsvit voivat suuremmatta 
haitatta kestaa jopa varsin huomattaviakin poikkeuksia saannolli
sesta olotilasta. Tallaisia elioita nimitamme jokapaivaisessa 
puheessa sit I< e a hen l<i s i I< s i. Sitkeahenkisyys on siis ominai
suus, jol<a yksinomaan nayttaytyy elaman toiminnan negatiivisissa 
puolissa, s. o. hairiOiden ilmaantuessa. 

Kuten jokainen omasta kokemuksestaan tietaa ja kuten seu
raavassa tulemme esimerkein osoittamaan, on sitkeahenkisyys 
ominaisuus, joka eliokunnassa on hyvin eri tavoin jakautunut. 
Hairio, joka toiselle eliolle tuottaa ehdottoman l<uoleman, on toi
selle vaikutukseltaan varsin vahaarvoinen. Taman asianlaidan 
ilmaisemme sanomalla, etta kunkin elamantoiminnan yia- ja ala-, 
m a k simi- ja minim i-rajat sijaitsevat eri eliOilla hyvin eri eUHilla 
parhaasta asteesta I. optimista, jollaisel<si voimme l<okemuksesta 
maaratyn olotilan merkita. 

Ylla jo huomautettiin, etta vahaiset poikkeukset yleensa ovat 
siksi tavallisia, etta jokaiselta eliolta edellytetaan kykyH l<estaa 
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niita jonkun aikaa supistamalla tavallisia elamantarpeitaan. Ja 
tallaisia poikkeuksia voi sattua milloin tahansa. Huomattavam
pia sitavastoin ovat sellaiset pitempiaikaiset hairiot, jotka enem
man tai vahemman saannollisesti, maaraaikoina toistuvat, s. o. 
sellaiset, joita esim. vuodenaikaiset ilmiOt aikaansaavat maapal
lollamme. Nama muutokset elamanehdoissa saattaisivat kyllaldn 
tuoda tuhoisia seuraul<sia mukanaan, elleivat organismit olisi 
m u k autun e e t niihin, oppineet tavalla tai toisella varustautu
maan niiden varalle. Ne ovat toisin sanoen ild:Hinkuin otetut 
lulmun olion yleisessa elaman juoksussa. Yhtakaikki ovat oliot 
v a p a ass a 1 u on nos sa ennen l<aikkea juuri naissa hairioissa 
tilaisuudessa osoittamaan ominaisuutta, jota sitkeahenkisyydella 
kasitamme. Taman sitkeahenkisyyden me kuitenkin joten kuten 
hyvin ymmarramme, silla onhan se luonnollisten olosuhteiden 
edellyttamaa. Mutta varsin omituiselta tuntuu meista se, etta 
elava olio nayttaytyy vastustuskykyiseksi hairiOihin nahden sellai
sissakin olosuhteissa, jotka vapaassa luonnossa ilmeisesti eivat 
i<oskaan tule l<ysymykseen, vaan ovat vain ihmisen l<einotekoisesti 
aikaansaatavissa, kuten seuraavasta tulemme nakemaan. Silloin 
voimme taydella syylla puhua sitkeahenkisyydesta. 

Kunldn elion i<yky kestaa suuremmassa tai pienemmassa 
maarassa epaedullisia olosuhteita, riippuu siis perimmaltaan kylla
kin sen omasta erikoislaadusta, silla onhan kullal<in organismilla 
omat maaratyt elamanehtonsa. Mutta naiden yksilollisten ela
manehtojen pohjana on kuitenkin joul<ko edellytyksia, jotka osoit
tautuvat kaikilla elavilla olioilla yhteisiksi, s. o. muodostavat n. k. 
y leis e t e lam an e h dot. Yleiset eHimanehdot ovat osittain ulko
maailman maaraamia, u 1 k on a is i a, osittain eli on omasta tilapais
laadusta riippuvaisia, luonteeltaan sis a is i a. Tallaisia ull<onaisia 
elamanehtoja on mahdollisuus maarasuuruisen r a vi n non saan
tiin - johon kasitteeseen sanan laajimmassa merkityksessa sisal
tyvat myos vesi ja happi -- maaratty I amp o t i I a ja vis.sit ulko
maailman painesuhteet; naista lmksi edellista saavuttaa tayttymyk
sensa aineenvaihdoksen tasapainotilassa. Sisaisia ela
manehtoja taas on esim. solujen · ja kudosten tarpeellinen elinl<y
kyisyys, hairitsematon yhteys Hirkeita elintoimintoja suorittavien 
elinten valilla y. m. Samoin kuin edellisissa, puhumme myos 
naissa jalkimaisissa sattuviin hairioihin nahden kummastellen sit
keahenldsyydesHi; niinpa ihmettelemme sammaldwa, joka isojen 
aivojen poistamisen jalkeen o 6ittautuu erinomaisel<si koe-elai-
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meksi fysiologisissa kokeissa, niinildHin ldlpikonnaa, jolm paiva
l<ausia pysyy · elossa paattomana, meritahtea, joka vii teen haa
raansa silvottuna ei ainoastaan jila eloon, vaan jopa synnyttaa 
regeneration l<autta 5 uutta yl<siloa, muita esimerl<keja mainitse
matta. Seuraavassa l<iinnitamme lmitenkin huomiota vain niihin 
hairiOihin, jotka johtuvat ulko-olojen muutoksista. 

Ennenkuin l<aymme tarkastelemaan ulkonaisissa elamaneh
doissa esiintyvien muutoksien vaikutusta eri tapauksissa, kiinnit
Hikaamme huomiota eraaseen yleiseen tapaan, milia monet orga
nismit reagoivat niita vastaan, erittainl<in niiden ollessa pitempi
aikaisia. Tam a tapahtuu naet usein eriiaisten 1 e p o- ja h orr o s
t i 1 o j en muodossa. Naille tiloille ominaista on, etta niissti. kaik
l<inainen eiamantoiminta, sikali myos erityi sesti aineenvaihdos, on 
suuresti lamauksissa minimiaan Iahennellen. Niinpa puhutaan eri 
organismeihin nahden Iampohorroksesta, kylmahorroksesta, lmi
vuushorroksesta, kasveihin nahden siUipaitsi pi.meahorroksesta, lml
loinkin siimalla pitaen sita epaedullista vaikutinta, joka tilan on 
lahinna aiheuttanut. Vapaassa luonnossa toimii naita vaikuttimia 
tavallisesti useampia kasikadessa. Vaii<ka kysymyksessa oleville 
horrostiloille onkin ominaista kail<kinaisten ullwnaisten eiamanil
mausten nal<ymattomyys, ei tama lmiten l<aan merkitse sita, etta 
taydellinen seisaus elamanprosesseissa olisi tapahtunut. Painvas
toin nayttaa elama horrostiloissakin yha olevan aktuellista, toimi
vaa, mika voidaan fysiologisesti osoittaa. Mutta toiselta puolen 
nayttaa o1evan olemassa sellaisial<in tiloja, joissa ldi.ytetHivissam.me 
olevin keinoin emme kykene elaman Hisnaoloa missaan muodossa' 
toteamaan. Talloin puhutaan l atenttisesta I. lditkeytyneestfi 
cIa mast a tahi valekuolemasta. 

Tallaisen olotilan keksi Leeuwenhoek 1600-lu vu n lop: 
puvaiheilla, kun han lwstuttamalla kattoranneista ottamaansa kui
vaa torl<ya sai muodottomista mohkaleista syntymaan villd<aasti 
uiskentelevia pikkuorganismeja, jotl<a me tunnemme rataseltiinten 
(Rotatoria) ja tardigradien nimella (lmva 1). Ja me tiedamme nykyi-· 
sin, lminka yleinen tama tapa taysin kuivuneessa, koteloituneessa 1.' 
ensystoituneessa tilassa kestaa epasuotuisia o1osuhteita a1empien 
1uurangottomien keslmudessa on. Paitsi edellisi!Hi on se yleisesti 
levinnyt l<ail<kinaisilla likoelaimilla, amebo(lla ja ·bakteereilla ja 
samantapainen olotila esiin tyy anguillulideilla, s. o. noilla aldi.mHi 
muodostavilla nematodimadoilla, joita csim. sairai ssa vehnajy
vissa tavataan. 
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Valekuolemaan ovat myos vaipuneet lepotilassa olevat kas
vien itiOt ja siemenet. SiemenisUi vaitettiin aikoinaan, etta ne 
jopa Egyptin ruumishaudoista otettuina olisivat sailytUineet ita
miskykynsa. Ja vaikkakin tama ilmoitus sittemmin nayttaytyi 
erehdyttavaksi, on se l<orvautunut silla tiedolla, etta ne ainal<in 
parisataa vuotta ovat sailyttaneet itamiskykynsa. Niinikaan 
ovat sammalitiot osoittautuneef kehityskykyisiksi oltuaan 50 vuotta 
herbaariossa. Koska naytti toivottomalta saada tietoa, tapahtuiko 
niissa Hillaisissa lepotiloissa minkaanlaista aineenvaihtoa; teki 
Koch s seuraavan kokeen. Han asetti siemenia ilmatyhjiin, sulet
tuihin lasiputl<iin useiksi kuukausiksi. Tutkittuaan taman jalkeen 
lasiputkien sisaltoa ei han voinut havaita jalkeal<iitin hiilihaposta, 

• 
Kuva 1. Macrobius Hujelandi, 
tardigradi (vahv. suur.). a ell!
vassa tilassa ry~mivanl!. - b 

valekuolleessa tilassa kuivu-
neena. 

neenvaihdoksen jatkuvan, 
keytyneen. 

joka todistaisi aineenvaihdosta tapah
tuneen. Siemenet osoittautuivat kyl
vettaissa taysin itamiskykyisiksi. 

Valekuolema on olotila, joka ei 
rajoitu yksinomaan alempiin elaimiin ja 
kasveihin. Sen esiintymista on voitu 
todeta niinl<in korkealle kehittyneella 
organismilla, kuin on ihminen. Erityi
sesti tunnettu on tassa kohden intia
laisten fakiirien taito vapaaehtoisesti vai
pua valekuolemaan. 

Seka horrostiloille etta valekuo
lemalle on siis ominaista, ettei orga
nismi niiden aikana nauti minkaan
laista ulkoa kasin tulevaa ravintoa. 
Edellisessa tapauksessa sanottiin ai-

jalkimmaisessa ilmeisesti kokonaan kes-

Kaikkinainen aineenvaihto perustuu kuitenkin ra vi n too n. 
Organismi on kail<en aikaa hajautumistilassa; sille pitaa nain 
{)llen saannoJiisissa oJoissa ullwapain tuoda aineita, jotl<a sisalta
vat kaikki ne kemialliset aineosat, joista se on kokoonpantu, kor
vaukseksi niista, jotka aineenvaihdoksen lopputuloksina a]ati siiUi. 
poistuvat. Luonnollinen suhde siis on tasapainotila aineenvaih
,doksessa, ja tahan pyrkii jokain.en organismi. V o it on osoitta
nut, etta taysikasvuinen mies l<ovaa tyota tehdessaan pysyvaisesti 
tarvitsee 118 gr munavalkuaista, 56 gr rasvaa ja 500 gr hiili
hydraatteja. Tama siis nayttaytyy optimitilaksi l<ysymyksenalai-
siss.a olosuhteissa. 
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Tasapainotila hairiytyy, jos ravinnon saa nti pitemman aikaa 
on mini min . alapuolella. Tata epasuotuisaa olotilaa, n a I k a a I. 
inanitiota vastaan ovat organismit hyvin eri suuressa maarin vas
tustuskykyisHi. Organismin kyky yleensa vastustaa nalkaa riip
puu siita, etta yl<sityiset solut tai kudokset sisaltavat enemman 
tai vahemman aineita, joiden lmstannul<sella elamanprosessi yha 
voi jatkua, vaikka ravinnontuonti l<eskeytyisikin. Organismissa 
on naet tata varten olemassa erikoista vararavintoa, jol<a on tuo~ 

mittu haviamaan epasuotuisan ajan tullen. Niinpa haviavat kas
vista pimeassa, jossa sen yhteyttamistoiminta on seisahduksissa, 
tarkkelysjyvaset. Likoelaimista (Infusoria) on huomattu, mitenka 
ravintokoyhissa nesteissa l<aikl<i jyva
set ja granulat niiden alkuJimaruu
miista vahitellen haviavat, lmnnes ne 
tulevat aivan lapinal<yviksi. Sitapaitsi 
pieneneviH ne l<ooltaan huomattavasti 
(kuva 2). Systemaattisia nalkakokeita on 
erityisesti K as an z e f f tehnyt Para
maecium-ciliatilla. Talloin oli han tilai 
suudessa seuraamaan, mitenl<a yiHimai
nitut solun organellit aina turnia myo
ten, joista jai vain vahaisia jatteita ja
lelle, l<aytettiin solun ravinnoksi. 

Monisoluinen elain elaa lmdoksis
taan, samoin lwin yksityinen solu orga
nelleistaan. Tassa eUiin myos syo itseansa 

Kuva 2. Colpidium colpoda, 
ripsialiko-eHiin (vahv. suur.). 
a normalitilassa. - b n~lkM-
tilassa: soluruumis ·on tullut 
pienemmMksi ja Htpinl:lkyv~m 

mMI<si, jyvl:lset si s::t lHt hl:lvin-
neet. 

ja sen paino vahenee. C h ossa t on monilia kokeilla osoittanut, 
Qtta kuolema useimmilla elaimilla seuraa, kun paino on laskeutu
nut 0,4 osalla koko ruumiin painosta. Mitenka nopeasti Uima 
tapahtuu, se riippuu aineenvaihdol<sen vilklmudesta. Ja sikali 
osoittautuvat eri elaimet tassa suhteessa myos eri suuressa maarin 
sitkeahenkisiksi. Pari esimerl<kia Hista. 

Sammakoista tiedetaan, etta ne yli vuoden pysyvat hengissa 
nauttimatta ollenkaan ravintoa. Adelsbergin luolan omituisesta 
asukkaasta olmista (Proteus anguineus) kerrotaan viela kummem
pia; sen ilmoitetaan naet voivan. kesUia nalkaH useampia vuosia. 

Samantapaista tunnetaan matelijoista. · Niinpa tietaa maan
·miehemme tri K i vir i k k o kertoa Aasian matkalta mul<anaan 
tuomistaan kilpikonnista, jotl<a taalla ravinnotta pysyivat hengissa 
parisen vuotta. Yleisesti tunnettua myos on, lminka harvoin l<aar-
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meiden on tarvis syoda vatsansa tayteen silti voiden erinomai
sesti; erikoisesti jattilaiskaarmeista kerrotaan, etta ne useasti pita
vat parisen lmulmutta aterioiden valia. 

NilviaisisUi puhumme toisessa yhteydess~L 
Painvastoin },uin yllamainitut vaihtolampoiset luuranlwiset, 

joilla aineenvaihto l<esldmaarin on paljon laimeampaa ja yleensti 
ulko-oloista suuresti riippuvaa, l<estavat korkearnmat luurankoiset 
nall<aa tuntuvasti vahemman aikaa. Se johtuu siita, etta aineen
vaihdoksen vilkl<aus niilla kerta l<ail<kiaan on maaratty pysyvaisen 
ruumiinlammon kautta; jos maarattya maaraa ,,polttoaineita" ei 
tuoda ull<oapain ruumiiseen, tapahtuu , palaminen" yleensa vilk
kaudessaan heikentymatonna ruumiin omien lmdosten kustannuk
sella, kunnes kaikki mahdollinen vararavinto, ensiksi rasva, sitten 
muu tarjolla oleva, on kaytetty ja lmolema seuraa. Ravinnonsaannin 
suhteen on herld<a etenldn ihminen, joka ei yleensa voi kauaa pysya 
hengissa ilman sita. Poikkeul<sia kuitenkin esiintyy. Niinpa kuu
luu v. 1831 vain vetta nauttinut rangaistusvanld Toulousessa ela
neen 63 vuorol<autta. Samansuuntaisia ,kokeita" ovat tehneet 
nalkataiturit tarjoten hyvaa todistusainehistoa fysiologeille. Tun
nettu nalkataiteilija Succi paastosi tiedemies Luciani n valvon
nan alaisena 30 paivaa. 

Ravinnon puute johtaa kuolemaan ehdottomasti vain silloin , 
kun on J,ysymyksessa tavallinen, aktuellinen elama. Horrostiloissa 
ollessaan kestavat organismit jo },osketellusta syysta paljon pitem
piaikaisia nalkakausia ja latenttisissa elamantiloissa ei ravinnon 
puute ilmeisesti tuota vahinUikaan haittaa niiden myohemmin 
heraavalle elinkyvyllc. 

Elava aine .on nestemaista olomuodoltaari. Tama nestcmai
nen olomuoto johtuu vesipitoisuudesta. Kaikkinaiset ainekset orga
nismissa, jotka ovat erittain vesikoyhia, lmten esim. luiden ja 
hampaiden sideainekset, ovat kuolleita muodostuksia. Missa ci 
ole vetta, siella ei ole elamaa. 

Luonnolliste:C nai~ ollen on, etta elamantoiminta yleensa lai
menee vedensaannin vahentyessa. Sitkeahenkisi!Ui tuntuvat meista 
siksi eramaan l<asv it, jotka virkean nakoisina voivat kuukausi
matiria kestaa auringonhelletta saamatta pisaraakaan vettti atmos
faarista kasin. Mutta niiden vesitalous onkin . yleensa jarjestetty 
aivan erikoisen jarkiperaisella tavalla, joten ne suotuisissa olosuh
teissa voivat varata itseensa tavallista suurempia vesimaarW .. 
Niinpa tayataan niilla erityinen vesilmdos, solunesteess~i on liuon -
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neena ldirkldUisti vettapiUivia aineita, paallysketto on vahalla 
katettu haihtumisen valttamisel<si, ja juuret sitapaitsi tunkeutuvat 
syvalle ja haarautuvat laajalle maahan imien jokaisen mahdolli
sen vesipisaran (kuva 3). Ja sittenkin voivat monet niista menettaH 
jopa 01lo normaalista vesipitoisuudestaan tuhoutumatta 1• Useimmille 
kasveille merldtsee kuitenkin veden menetys l<uihtumisen muo
dossa, puhumattalman taydellisesUi lwivettumisesta, l<uolcmaa. 
Omituisia poikkeuksia Hista saannosta muodostavat algerialaiset 
Isoetes-lajit ja Selaginella lepidophylla Keski-Amerikan sateetto
milla yla-tasangoilla. Ne kestavat monikuukautisfa - lwivuutta 
ilmakuivassa tilassa, mutta ensi sa
teen tul len jalleen virkoavat hen
kiin. Yleisesti tunnettuja sitkeahen
kisyydestaan tassa suhteessa ovat 
alemmat lmsvit, sammalet, · jakalat 
ja levat. 

, Saman, minka vedenpuute te-
l<ee kasveille, tel<ee se elaimillel<in; 
s~moinku!n edellisilla, voi se nail
la~in aiheuttaa lepotiloja. On jo 
puhuttu valekuolemasta, johon useat 
pikkuorganismit kuivuuden johdosta 
vaipuvat. 

Erityisesti on Uissa lwhden 
lmitenkin kiinnitettava huomiota 

Kuva 3. Mesembryanthemum 
eraaseen elainrvhmaan, joka muun 

J crystallinum, eramaan l<asvi 
sitkeahenkisyytensa ohella osoittau- EteHI-Afril<asta. Koko varsi ja 

tuu erittain vastustuskyl<yisel<si lehtien alapinta kirkkaidcn vesi-
mita ei suinkaan voisi odottaa - solujen kattamat. 
lmivuuteenkin nahden. Se on n i I vi a is ten ryhma. Yleensa
han jo voi sanoa, etta taman ryhman silmiinpistavimpiin, omi
natstmpiin eJamantarpeisiin kuuJuu V1SS1 maara atmosfaarista 
kosteutta, ja kun otamme huomioon nilviaisruumiin yleisen lwn
sistenssin, tayttyy mielemme ihmetyksella kuullessamme esimerk
keja yllamainitusta ominaisuudesta. Kuinka voivatkaan nuo hida -
Jiikkeiset oliot pehmeine, nestepitoisine ruumiineen, lwul<au imaa-

1 Monelle lienee tuttu tuo elinsitkeys, jota meil<alaiset mcltul<asvit, 
Sedum-lajit, osoittavat tyClnHimalla kasvipuristimessa, kuivauspapcreitten vft lissa 
uusia versoja. 
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ria kestaa yhtamittaista auringon paahtavaa helletta ja ravinnon 
puutetta, kuten on laita! Etenkin meissa pohjoismaalaisissa, jotka 
olemme tottuneet tapaamaan niukat maanilvHiisemme aivan toi
sellaisissa olosuhteissa, herattaa tallainen naky kummastusta. 
Niinpa ei taman kirjoittaja voinut kyllal{si lmmmastella sita tava
tonta kotilomaaraa, minka han monin paikoin oli viime kesana 
tilaisuudessa nakemaan Krimin kuivilla, aronluontoisilla alueilla 
~kuva 4),_ ja niita nyrkinkokoisia kotilojoukkueita, jotka olivat ot-

Kuva 4. Kuva, joka osoittaa nilvH!iseiMmlHl KrimiiiM (otettu .arontapaiselta 
alueelta, aivan ltlheltM Mustanmeren rant:-~a Sevastopolista etellltln). Valkoi 
set pilkut korsilla Bulimus kotiloita, joukossa jokunen Helix (kiekkomainen). 

taneet sijansa parhaassa helteessa jollain kasvin tyngalla ly
hytta ruohikkoa kasvavalla Konstantinopolin kaupungin muu
rilla. Samantapaisia kokemuksia esittavat monet tutkijat varsinai
sista eramaaseuduista. NHnpa kertoo Wagner ihmetyksissaan 
kuorietanoista, jotka han paksuiksi mohkaleiksi kcraytyneina oli 
tavannut Afril<an pohjoisrannikolla yksityisilla rantakasveilla, ja 
erasta miltei kyyhkysenmunan kokoista muotoa (Helix deserto
rum) lasl<i Ehrenberg taalla 65 kpl. n. jalan korkuisella koi
ruohon tyngalla. Ja sama tutkija kertoo, mitenka han matl<al-
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laan Valimeren rannalta Jupiter Ammon'in keitaalle ei kolmen 
paivan matkan jalkeen sisamaahan pain voinut huomata taalla, 
s. o. keskelHi Libyan eramaata, muuta lmin kolme eHivaa oliota, 
nimittain eraan hennon jakalan, yllamainitun H. desertorum'in, 
joka kaytti sita ravintonaan, seka eraan jattilaishamahal<in, joka 
taas loysi ravintonsa kysymyksenalaisesta kotilosta. 

Kuivaksi ajal<si ovat nama kotilot ilmeisesti vaipuneet hor
rostilaan. Limakuorella sulkien lmorensa suun ja vetaytyen itse 
sen huippul<ierteisiin voivat ne estaa vetta haihtumasta ruumiis
taan. Mutta talloin on niiden myos tultava toimeen silla vahai
sella happi- ja vararavintomaaralla, joka niilHi kuorensa sisalla on 
tarjolla, oli sitten l<uiva aika lyhyempi tai pitempi. Vapaassa 
luonnossa tama sentaan helpommin kay laatuun, silla ainahan 
sentaan huonompia aikoja seuraa parempia sellaisissa seuduin, 
missa moinen elama yleensa ollenkaan on mahdollista, mutta 
toista on, kun ihminen keinotekoisesti riistamalla niilta !<aiken 
mahdollisuuden kosteuden ja ravinnon saantiin, on saanut ne pysy
maan hP-ngissa hammastyttavan pitkia ailwja. Tasta mainitsee 
Westerlund useita esimerkkeja: Au Capita in e otti Saharan 
eramaassa, sittenkun seudulla ei ollut satan ut vii teen vuoteen, tal
teen 12 !<appal etta Helix lac tea' a, ja 3 1/2 vuoden kuluttua tasta 
tapasi han · ne ilmi elavina kokoelmissaan. Wright ilmoittaa 
Helix desertorum'ista, etta tama osoittautui elavaksi 4 vuotta 
kokoelmissa sailytettyna, ja B i e I z l<ertoo samaa espanjalaisesta 
Helix Adolfi'sta, jota han oli 5 vuotta sailyttanyt. Jon h s ton 
on tehnyt tunnetuksi eraan tapauksen, jossa muutamat, nimeltaan 
lahemmin mainitsemattomat kotilot, jotka olivat olleet eraan dub
linilaisen kauppiaan lwlwelmissa yli 15 vuotta, sattumalta joutui
vat kauppiaan pojan toimesta veteen ja 1 1/2 tunnin lmluttua ryo-

. mivat esille paikalle saapuneitten oppineitten herrojen suureksi 
kummastukseksi. Naihin tietoihin liittaa Westerlund omat koke
muksensa, jotka ovat meille mieltakiinnittavia sen tal<ia, etta ne 
koskevat pohjoismaista lajia, nimittain Olanni1la esiintyvaa Helix 
striata'a. V. 1853 l<erasi W. suuren joukon el<semplaareja taUi 

muotoa, ja kosl<emattomina lepasivat ne hanen kol<oelmissaan 
vuoteen 1868, jolloin varastosta piti j~ettaman osa eraalle pail<
kakunnalle saapuneelle tiedemiehelle (prof. Lilljeborgille). Monien 
yksiloiden havaittiin talloin olevan varustetut ohuella l<annella, jo1-
laisen kotilot ennen talviuntansa muodostavat l<uorensa suulle. 
Taman huomatessaan mainitut henkitot o'ikeastaan vain piloillaan 
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panivat ne markaan sammaleen lampimalle paikalle, mista oli 
seuraul<sena, etta elaimet tunnin kuluessa herasivat pitkaaikaisesta 
unestaan, puhkaisivat ohuet ovensa, ryomivat vilkkaasti ympari 
ja soivat, kuten W. kertoo, sammalta ruokahalulla, joka oli kolw 
lailla Iuonnollinen 15 vuoden paaston jalkeen. 

Yllamainitut esimerkit puhuvat puolestaan. Luonnollista on, 
etta aineenvaihdoksen moisissa tapaul<sissa, jolloin ruumiin l<ay- : 
tettavissa oleva vararavint? riittaa noin pitkia aikoja elaman ylla
pitoon, taytyy olla erittain laimeata. Mutta se seikka, ettei elama 
sen enempaa sailyal<seen vaadi, osoittaa etta kysymyksessa todel
lakin on oikea sitkeahenkisyys. 

Mutta elama on palamista ja siksi kuuluu sen yllapitoon, 
l<uten luonnollista, myos riittava hap pima a r a. Poikkeul<sen 
tasta saannosta tekevat vain n. 1<. anaerobiset bakteerit, jotka nayt
tavat saannollisesti tulevan toimeen ilman happea. 

Jos hapentulo keskeytetaan, on siita lopullisena seurauksena 
se, etta organismi tukehtuu. Tassa suhtautuvat elaimet ja kasvit 
jalleen jokseenkin samalla tapaa. Tukehtuminen tapahtuu eri 
organismeilla eri pikaa; joka tapauksessa seuraa se nopeammin, 
!min esim. nalkakuolema ravinnon puutteen aiheuttamana. 

Nopeimmin tukehtuvat lamminveriset 1. pysyvaislampoiset 
elaimet. Niilla alkaa tukehtuminen viimeistaan jo joidenkuiden 
minuuttien kuluttua hapen riistamisesta isojen aivojen soluissa, 
jotka herpautuvat. Sita seuraavat nopeaan hairiot hengityselin
ten, sydamen y. m. tarkeitten elinten toiminnassa, jotka lopuksi 
johtavat l<aikkien elamanprosessien taulwamiseen, kunnes kuolema 
seuraa. 

Toisin on laita l<ylmavcristen I. vaihtolampoisten elainten . 
.Tukehtumin~n ei niilla tapahdu laheskaan yhta akkia ja myrskyi
sasti. Sukkulamadot ja verijuotikas ovat kokeitten mulman osoit
taneet voivansa useampia vuorokausia pysya elossa hapettomassa 
mediossa. Niinil<aan voivat sammakot tuntimaarHi pysya elossa 
taysin hapettomassa ilmakehassa. Jos sammakkoon ruiskutetaan 
O,s 0/o hapetonta NaCI-liuosta, jol<a poistaa veren tieltaan, joten 
solut eivat saa enaa jalkeakaan hapesta, vaan suonissa happea 
antavan veren asemesta virtailee indifferenttista suolaliuosta, niin 
kestaa, ulkoilman lampotilan ollessa matalalla, muutamia tunteja, 
ennenkuin keskushermoston solut ovat Uiysin menettaneet artyi
syytensa. Jos sitten suolaliuoksen mukana tuotetaan jokunen 
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mtUira happea ruumiin vereni<iertoelimi t65n, on artyisyys joissa
l<uissa minuuteissa Uiysin ennallaan. 

Jos , i<ylmaverisen u claimen, esim . sammai<on, tekee , Him
minveriseksi" yksinkertaisesti panemalla sen Himpolaatildwon · ja 
siten lwhottamalla sen ruumiin ltimpotilaa, niin tukehtuu se, kuten 
Winters t e i n on osoittan ut, joissakuissa minuuteissa. Tahan riit
ttia jo sell ainenkin lampoti la, lmin -+- 30° C. 

Yl<sisoluisten eHHnten tukehtumista on myos tutkittu. Tama 
tapahtuu siten, etta ne asetetaan tarkoituksenmukaisiin lasisai li
oihin puhtaaseen typpi- ja vetyatmosfaariin, jonka jtill<een niita 
tarkataan mil<roskoopin alia. Tallaisten l<okeitten avulla on K il h n e 
todennut, etUi esim. ameba muuttuu liildmmattomaksi vasta n. 24 
minuutin kuluttua, vaan virkoaa jalleen saadessaan happea. Sita
vastoin kuolee se auttamattomasti, jos se viela lmuemmin pide
taan hapen puutteessa. Ripsililwelaimista (Ciliata) on lwkeilla 
-osoitettu, etta ne useampia tunteja voivat elaa ilman happea. 
Samaa on Eng e I man osoittanut si imasolui sta, jotl<a ovat tunn -
tut erinomaisesta elinsitkeydestaan - m. m. ihmiseiHi ne kattaen 
kurkku.torvea ja sen .haaroittumia pysyvat taydess ~i toimcssa viel~i 

paivakausia sen jalkeen, lmn kuolema on tapahtunut - ja niin
ikaan Hermann yksityisesta lihaksesta. Jalkimaiseen kokeeseen 
l<aytettiin sammakon Musculi gast rocncmii-lihaksia, jotka pantiin 
kahteen lasisylinteriin; naista toinen sisalsi vetylmasua, toinen 
happipitoista ilmaa. Kumpaistakin lihasta arsytettiin sahkollti nii 
den elinkykyisyyden selvillesaamiseksi. Ttilloin teki H. sen havain
non, etta lihas ilmaa sisalUivassa sylinterissa pysyi vain joitakuita 
tunteja lmuemmin elinl<ykyisena, lmin vetysylinterissa. 

Mainittalwon myos pari sanaa kasvien tukehtumiscsta. 
Yleensti ovat seuraukset hapen riisUimisesta niihin nahden samat 
lmin vaihto lampoisi ll a elaimi ll a. Niinpa voivat ne tuhoutumatta 
sailya jonkun aikaa puhtaassa typpi- ja vetyatmosfaarissa tai ilma
tyhjassa tilassa. Mutta sil<ali myos elintoiminnat laimenevat, 
kasvu lakkaa, alkuliman virtaukset taukoavat, samoin myo i<?i
takuita poikl<eul<sia (Mimosa, Drosera) lulmunottamatta l<aikki 
ullwnaiset liikeilmiot. Jos happea jalleen annetaan, alkavat e!H
manprosess it uudellcen. Mutta jos lwetta jatketaan samaan uun
taan, tapahtuu lopuksi taydellinen tul<ehtuminen. 

Vapaan hapen puutetta l<esttivat eri kasvit, :::,amoinkuin e!Hi
metkin, ku itenldn. hyvin eri kauan ja eri me~esty ksella. Pitcmpia 
aikoja nayttavUt yhtakaikl<i hapetta voivan tulia aikaan vain ntikin -
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partaiset lev~it (Characeae) ja erinaiset sienet seka jo mainitut 
anaerobiset I. ilmapakoiset bakteerit ja hiivasienet, jotka eivat siUi. 
ollenkaan l<aipaa, jopa painvastoin vieroavat. 

YIHiluetelluista tosiasioista ja esimerkeisHi kay selville, etur 
ruumiin aerobiset I. happea vaativat solut - ja naista ovat her
mosolut herl<immat - voivat silminnahtavasti pysya pitemman 
aikaa hengissa, vaikkei niilla olisikaan happea tarjolla. Samoin
l<uin vararavintoa, on elimistossa ilmeisesti olemassa varahappea: 
nain esim. luuranlwisilla . veren variaineessa I. hemoglobiinissaan~ 
Tama lmluu pysyvaislampoisilla, joilla aineenvaihto on keskimaa
rin vilkkaampaa, aina vaatien maaratyn osansa, jokseenl<in nope
asti, vaihtolampoisilla se painvastaisista syista riittaa kauemmin .. 
Siksi osoittautuvat jalkimaiset sitkeahenkisemmiksi kuin edelliset. 
Myos intracellulaarisesti hengittaen, s. o. solujen orgaaniseksi 
aineeksi yhdistynytta happea vapauttaen ja hyvakseen l<ayttaem, 
nayttavat organismit, ainakin vaihtolampoiset elaimet ja kasvit 
voivan pysya hengissa t. Kosl<a lmitenl<in tuntuu silta, kuin olio 
ei moisilla pienilla happimaarilla voisi tyydyttaa jopa useiden vuo
rokausien hapentarvetta, on turvauduttu siihen otaksumaan, etta 
aineenvaihdosta erinaisissa tapauksissa tapahtuisi ilman happea, 
etta siis kudoksissa tapahtuisi toisenlaisia hajautumisia, joihin ei 
happi ensinld:ian ottaisi osaa. 

Lopuksi olisi viela tarkasteltava organismien suhtautuminen 
erilaisiin I amp o t i I o i hi n. Yhta riippuvaista, kuin saannollinen 
elamantoiminta on maarasuuruisen ravinnon (kiintean ravinno11t,. 
veden ja hapen) saannista, on se myos maaratynsuuruisesta lain~ 
potilasta voidakseen pysyvaisesti sailya. Tunnettuahan on, mika 
sija lammolla on ·kemiallisissa prosesseissa. Ja mita onkaan 
eHima muuta, l<uin sarja monimutkaisia palamisprosesseja, jotka 
maaratylla tavalla tapahtuvat vain vissien lamporajojen sisapuo
lella. 

Nama lamporajat vaihtelevat suuresti eri organismei lla: missa 
toiset viela osoittautuvat vastustuskyl<yisiksi, siina on toisella ehdo
ton kuolcma edessaan. Tama l<oskee lahinna lampotilan alinta 
mahdollista I. minimirajaa. 

1 On osoittautunut, etta esim. h~rk~pavun (Vida faba) itukasvit vety
kaasuilmakeh~ssM ovat tuntimMMriM erittMneet yhtM paljon hiilihappoa kuin happi
pltoisessa ilmassa. Palaminen on H!ll{}in nllhtavllsti tapahtunut intramolekyHI:Iri
scn hcngityksen vlllitykseiH!. 
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On usein havaittu, etta vaihtolampoiset elaimet ja kasvit 
·voivat jaatyal<i~ lq1dottamatta elinkykyaan. Niinpa l<ertoo John 
Frank I in napamatkallaan v. 1820 nahneensa lmrppikaloja, jotka 
.niin kivikoviksi jaatyneiUi kuin olivatkin, voitiin tulella lammitet
taissa herattaa henkiin, minka jalkeen ne vilkkaasti hyppelivat 
:ympari. Ja yhtakaikl<i olivat niiden sisalmykset viela niin jaadyk
:sissa, kuten aul<ileild<aamalla huomattiin, etta ne yhtena l<appa
leena voitiin poistaa. 0 u mer i 1 viroitteli varovaisesti lammittele
malla sammal<oita, jotka - 4 ° - 12 ° valisessa ilman tempera
tuurissa olivat jaatyneet koviksi, ja Preyer, joka on l<aonnut koko
naisen joukon tahan liittyvia kol<emuksia, tietaa ilmoittaa, etta 
.kiinteiksi jahmettyneet sammakot, sikali kuin niiden sisainen Iampo 
-ei ole laskeutun~t - 2,5 ° C alemmaksi, ovat henkiin heratetUi
vissa·. Roman e s 'in havaintojen mukaan voi meduusojen (Aure
.lia aurita) pehmea hyyteloruumis olla kokonaan hienojen jaaneu
lasten lapaisema sen silti sailyessa elinkykyisena. Samantapaisia 
tiedonantoja on meilla nilviaisista, joiden tilapaisesti l<errotaan 
jaamohkaleeksi jaatyneen. J o I y kuvailee, mitenka Paludina't , 
jotka vastikaan olivat sulaneet kohmetustilastaan, heti all<aivat syn
nyttaa elavia sikioita. 

Yllamainituntapaisia havaintoja - joiden luetteloa varmaan
:kin .voisi monilia esimerkeilla pidentaa - on lmitenkin varovai
:sesti kasiteltava niiden oikeata merkitysta arvosteltaessa, silla 
niista ei suinl<aan kay varmasti ilmi, onko Iampo solujen elavassa 
aineessa, alkulimassa, todellakin laskeutunut' ~ 0 ° alapuolelle. 
Tapahtuva aineenvaihdoshan aina luovuttaa lampoa, mika moni
aissa tapauksissa voisi olla riittava pidatUimaan. lampotilan oo 
yJapuolella. 

Tata seikkaa selvittavia kokeita on tehty. Koe-elaimena 
1<aytti K ii h n e arne baa. Han asetti amebat vesipisaraan kellol a
sille ja pani taman jaapalan paalle. Talloin havaitsi han , mitenka 
ameban liikkeet jaahdytyl<sen edetessa jaapalasta l<asin hidastu
mistaan hidastuivat, lopul<si lwkonaan tauoten; tassa tilassa eivat 
amebat enaa olleet arsytettavissa. Jos pisaraan jalleen palautet
tiin huoneen lampotila, alkoivat liikkeet uudelleen. Amebat olivat 
siis jaaneet eloon. Toisiin tuloksiin johti koe, kun K. antoi arne
bojen jaatya pisaran sisaan: silloin ne auttamattomasti tuhoutui
vat paattaen siita, etteivat mitkaan henkiinherattamiskol<eet onnis
·.tuneet. 

'I arkkoja kokeita on myos Koch s tehnyt sammakoilln ja 
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vedessa eHivilla kovakuoriaisilla. Han antoi naiden jaatya vetta 
sisalUivissa pulloissa. Silloin osoittautui, etta ellei lampotila ollut 
aivan matala, eltiimien ymparille, joita muuten ymparoi jaa, jai 
nestemainen vesikerros, jonka lampotila jaan lapi poratun reijan 
kautta voitiin maarata 2 ° yli nollapisteen. Jos Him akin kerros 
poraamisen jall\een viela jaatyi, olivat elaimet viela 1ammittele
mtilla henkiinheratettavissa, elleivat ne olleet olleet 5-6 tuntia 
l\auempaa sisaanjaatyneina. Ja kun tallaisia preparaatteja sahat
tiin, huomattiin etteivat elaimet sisalta olleetlman koviksi piatyneet.: 
Jos taas lwetta jatl<ettiin, kunnes elaimet sisaltakin olivat jaaty
neet, mika saatiin ailman panemalla ne - 4 ° kylmaan ilmaan, 
eivat ne olleet henkiinelvytettavissa. Tama l\oe siis osoittaisi 
toista, kuin minka puolesta edellamainitut luon nosta otetut. esi-
merkit puhuvat. · 

Erittain mieltakiinnittaviin tuloksiin on Bach met jew tullut 
kokeillessaan perhosilla, kayttaen tassa termoelektrista metodia 
ruumiinosien lampotilan mittaamiseksi. Htinen kokeistaan kay 
ilmi, etta perhosten ruumiin nesteet suhtautuvat, kuin erinaiset 
muutkin nesteet, joita lampotilaa hitaastj laskemalla voi jaahdyttaa 
luonnollisen jaatymispisteen alapuolelle vissiin maaraan, niiden 
silti vaihtamatta juoksevaa olomuotoansa kiinteaan. Vasta ,ali
jaahdytyksen" tapahtuessa, s. o: kriitillisessa pisteessa, joka sijait
see maaratyssa alhaisessa lampotilassa, tapahtuu jahmettyminen 
n. k. ,Himpoharppauksen" muodossa. Taman seikan perusteella 
l\estanevat perhoset yleensa alhaisia lampotiloja. Mutta myos. 
taysin jahmettyneita perhosia kertoo B. voineensa herattaa jalleen 
henldin. · 

Kaikkiin edellamainittuihin havaintoihin ja kokemuksii .n liit
tyy kuitenkin toisia, joista etenkin Raoul Pictet'in ovat omiaan 
suuresti vail\uttamaan l\asitykseemme. Tama tutkija teki labora
toriossaan kol\eita aarimmaisen alhaisten temperatuurien fysiologi

sesta vaikutul<sesta organismeihin. Koe.:esineet eristettiin puulla 
metallisen jaahdytysastian seinamista, joten ne olivat alttiit vain 

alhaiselle ilman lammolle. Talloin kavi selville, etta eri elaimet suh
tautuvat tassa hyvin eri lailla. Niinpa kalat, jotlm jaamohl\aleen 
sisassa jaahdytettiin - 15° C, jaivat varovaisesti lammittamalla 
viela eloon, vaiklm niiden koetovereita voitiin jaan tapaan survoa 
hienoksi jauheeksi. Sitavastoin tuhoutuivat ne - 20° C. Sam
malwt l\estivat - 20° C, tuhatjallmiset - 50° C ja kotilot jopa 
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120° C kuolematta, bakteerit vihdoin jopa - 200 ° C alisia 
temperatuureja. 

Nama kokeet, jotka antavat meille kasityksen mainittujen 
elainten todellisesta , sitkeahenl<isyydesUi" lampotilojen mataluu
teen nahcien, ovat myohaisempien kokeitten kautta saaneet vah
vistusta. M. m. mainittakoon tass a Macfadyen 'in toteama, 
jonka mukaan kolera- ja pernaruttobasillit 1-7 paivaan l<estivat 
- 190° C juoksevassa ilmassa kadottamatta elinkykyaan. Mini
mirajaa ei M. ensinkaan voinut Ioytaa, vaikka kayttikin alinta 
aikaansaatavaa temperatuuria, nimittfiin juol<sevan vedyn ·- 252 ° C, 
siis vain 21° absoluuttisen pisteen ylapuolella. Tassakin sailyi bak
teerien elinkyky huolimatta 1 0-paivaisesta koeajasta. 

Lampomaksimi sijaitsee yleensa siina pisteessa, missa ela
vien solujen munavallntaisaineinen allwlima juoksee; tam a piste 
vaihtelee eri organismeilla, tosin vain vahissa maarin. 

K il h n e teki kokeita ameboilla: 35 ° C vetaytyivat ne lwkoon 
sailyttaen lmitenkin elinkykynsa, 40- 45 ° C lammittamisen seu
rauksena ne menehtyivat. Tassa siis jo niiden munavalkuainen 
hyytyi. MaX s c h u 1 z e on kasveilla taman temperatuurin maarannyt 
yleensa 47° C. Yhtalmildd nayttavat erinaiset kasvit ja elaimelliset 
pikkuorganis_mit l<estavan tuntuvasti korkeampial<in temperatuureja. 
Niinpa Ehrenberg tapasi Ischian lwurnissa lahteissa, joiden 
veden larnpotilan han ilmoitti ~1 °-85 ° C, sinilevia (Oscillato
riaceae), ripsilikoelaimia ja rataselaimia. Tata ilmoitusta on myo
hemmin korjattu siten, etta veden ·temperatuuri olildn vain 53 ° C, 
hoyryjen, missa levat elivat, 64,7° C. Joka tapauksessa siis lwr
keita lampotiloja luonnollisiksi elamansuhteil<si. Ja Amerikassa 
kuuluu sittemmin tavattaneen organismeja melkoisesti korkeam
missa lampotiloissa. 

Termofiilisten I. IampcHi suosivie11 bakteerien optimi sijaitsee 
50°-65 ° C, kasvua huDmataan niilla viela + 72° C kulttuureissa. 
llmakuivassa tilassa · l<estavat bakteerien itiOt I 00° C yHipuolella 
olevia lampotiloja. 

Ylla on esitetty joul<ko nakokohtia, jotl<a ovat yhteydessii 
, sitkeahenkisyys "-ominaisuuden l<anssa. K uten osoitettu, voidaan 
elioiden erilainen suhtautuminen tassa lwhden useimmissa tapa
uksissa johtaa aineenvaihdoksen suuremmasta tai pienemmasta 
vill<l<audesta. Mutta yhUikaildd voimme taman ominaisuuden pe
rimmaisesUi ol muksesta vain sen verran sanoa, etta sen kulloin
ldn maaraa elavan aineen oma erilwistila. 
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Omituista tassa m. m. on sekin, etta elavat oliot taman omi
naisuutensa avulla l<ykenevat laajentamaan elamansa mittaa nor
maalia melkoisesti pitemmaksi. Niinpa emme voi edellyttaa, etta 
infusorien yksilollinen elinika elaman ollessa toimivaa milloinkaan 
venyisi niin pitkaksi, kuin latenttisten elamantilojen valiintulon 
kautta on laita. Maakotilojen elamanika niinikaan lasketaan jois
sakuissa vuosissa, jotavastoin horrostilat iahanastisten kokemus
ten mukaan pitentavat sen 3-, jopa 4-kertaiseksi. Preyer· on 
sattuvasti verrannut elaman juoksua kokonaisuudessaan kellon 
koneiston kayntiin. Esteen vaikutuksesta voi se satunnaisesti 
hidastua kaynnissaan (horrostilat), kunnes este jalleen on pois
tettu ja kaynti ja~kuu. Mutta joskus voi se siUipaitsi kokonaan 
seisahtuakin (valelmolema) silti menettamatta mahdollisuuttaan 
jatkaa sita, koska vieteri yha on vireessa. Aktuellinen energia on 
Uilloin vain potentielliseksi muuttunut vaihtual<seen jalleen aktuel
liseksi, kun siihen sysays annetaan. Vasta kun vieterin veto on 
Hiysin paattynyt, loppuu kellon kaynti (kuolema). 

Parasiittisten kovakuoriaisten kehityksesta. 
YrjtJ Vuorentaus. 

Kovakuoriaisten tavallinen kehitys on: muna, toukka, lwtelo 
ja imago, mutta tasta, kuten muistakin saannollisyyksista, on 
poikkeuksia. Ja poikkeuksen kehityksessaan kovakuoriaistenkin 
joukossa muodostavat parasiittiset muodot, siis ne, jotka yleensa 
elainkunnassa tarjoavat mita vaihtelevaisimpia esimerkkeja saan
nottomyyksista kehityksessa. Seuraavassa esityksessamme olisi 
tarkoituksemme, etupaassa prof. K a r I ·Sa j 6 n mukaan, selostaa 
muutamien Meloidae-heimoon kuuluvien parasiittisten muotojen 
kehitysta. 1 · 

Toukokuun lopulla tai kesakuun alkupuolella tapaamme 
paivanpaisteisilla rinnemailla tuon meilla yli koko maan levinneen 
toukoharkalajin, Melol! (Cnestocera) violaceuksen. Hiljalleen se 

1 K a r I Sa j 6, .. A us dem Leben der KlHer". Leipzig HHO. Verlag 
von Theod. Thomas. Preis 1 Mark. 
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eteenpain ruohil<ossa liil<lmu, mell<ein ryomien l<ay sen lmllm. 
Ja jos sita ldinni tavotamme, ei se pakenemalla koetakaan pelas
tautua, tekeytyy kuolleeksi, ja kateemme sen ottaessamme huo
maamme sen erottava n reisinivelistaan l<ellertavaa nestetta. Tuo 
neste, kantharidi, on ldrpean polttavaa, ralwlle nostattavaa, ja se 
onldn oiva suoj al<eino hyont eisia syovia lintuja ja muita sen 
vihollisia vastaan, joitten saaliiksi se, ollen muuten aivan suo jaton 
helposti voisi joutua. Samaa nestetta erottavat muutkin Meloidae
heimoon kuuluvat lajit , ja vanh astaan tunnettua on, etta n. s. 
Espanjan karpasesta saadaan l<a nth aridi a. 

Toukoharan naaras kaivaa maahan picnen lw lon ja laskee 
siihen munan sa, tavallisesti kuitenldn useampaan paild<aan, lwl 
meen tai neljaan l<oloon. Munista kehittyvan tou l<an elaman
vaiheet olivat kauan tuntemat
tomat, vasta v. I 851 onnistut
tiin ne selvittamaan . Kuvassa 
1 naemme munasta kehitty
neen toukan. Jo Linn e ai
koinaan tapasi tallaisia touk
l<ia mehilaisilla niitten ruumiin 
karvoihin kiinnittyneina. Vuon
na 1775 De. Gee r osoitti tou- :1 

tl 
h c 

Jwharan muna sta kehittyneen Kuva 1. Toukohlirlin kehitysastcita. 

toul<an olevan identtisen Ui.Jiai- a) Triungu linus- toukka, b) toinen toul<k(t , 

sen , tain" kan ssa, ja han oletti c) valel<otelo, missli nlikyy varsinainen 

toukoharan toukan viettavan kotelo. 

loisen elamaa. Mutta kun aina vaan huomattiin naitten toul<kien ole
van ja pysyvan noin pienina, kasvam atta vahaal<aan, ja imago taasen 
on liian kookas kehittyakseen suorastaan tuollaiscsta pikkuloisesta, 
niin herasi epailyksia, tahdottiinpa kokonaan kieltaakin naitten 
,taitten" ja toukoharan munista l<ehittyvien touklden idcnttisyys. 
Ja niinpa, l<asittaen ne Uiiksi, antoikin Kirby niille nimen 
Pediculus Melittae, Melitta-sukuun lmu luvan mehilaisen mukaan, 
milia han oli niita tavannut. Vuonna 1828 taasen Dufour s 
esitti ne nimella Trlungulinus andrenetarum ja sai han aiheen 
sul<unimeen loisen · kolmikyn sisesta ra ajasta ja lajinimen johti 
Andrena-mehilaissuvun nimesta. Ja triung~linus-nimisina loisin a 
ne sitten saivatl<in . lmll<ea a ina v. 1851 as ti, jolloin Newport 
onnistui osoittamaan, etta ne todellakin ovat toukoharan toukl<ia. 
Hiin tutki tata l< ysymysta yli 20 vuoden ajan, ja lnm han huoma 

:! 
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triungulinuksia varsinkin Anthophora retusa-nimisella mehilaisella, 
paatteli han niitten kulkeutuvan taman mehilaisen mul<ana pesaan. 
Ja vihdoin tapasikin han toukohariin juuri ulos ryomimassa 
mehilaisen pesakammiosta. Nyt oli hanen osoitettava toul<an 
kehitysasteet, ja ihmeekseen tapasikin han pesissa toukkia, jotka 
eivat uinkaan olleet triungulinuksien l<altaisia, vaan sen sijaan 
sellaisia kuin naemme kuvassa 1 kesl\immaisena. Nam~it paksut, 
lyhytjalkaiset toukat olivat, kuten myohemmin voitiin osoittaa, 
todellal\in toukoharan toukkia, ja niin selvisi, etta silla oli 
olemassa l<ahdenlaisia toukkia. Taman Newportin tutkimuksen 
tuloksen taydensi viela tunnettu · ranskalainen hyonteistutl<ija 
J. H. Fabre 1\eksimalla viela kolmannen toul<kamuodon ja 
kahdenlaatuisten kotelojen olemassaolon. 

Nain oli saatu selville, etta nuo mehilaisilla tavattavat , tait" 
ovatkin todella toulwharan ensimmainen toukka-aste, triungulinus
toul,ka, mika nimi niille on pysytetty. Nuo pienet, vil<kela
liikkeiset toukat munasta vapauduttuaan l<iipeilevat syntyma
seutunsa laheisyydessa kasvav iin kasveihin, asettuen nii tten lml<kiin. 
Ja kun joku hy.onteinen, karpanen tai mehilainen, mil<a hyvansa, 
laskeutuu kukl,aan metta imemaan, hyokkaavat ne sen kimppuun 
ja takertautuvat karvoihin kiinni. Niitten vastainen kohtalo riippuu 
nyt kokonaan siita, ovatko ne sattuneet joutumaan oikean hyon
teisen kuljetettaviksi eli eivatko. Jos ne ovat onnistuneet kiinnit
taytymaan oil<eaan lmljett~jaan, maaratyn mehilaislajin naaraaseen, 
on niitten tulevaisuus turvattu, muuten ovat ne tuomitut peri
i<atoon. Ja mahdollisuus noin vaan sattumalta osua oikeaan on 
luonnollisesti hyvin pieni, joten ainoastaan harvat triungulinukset 
onnistuvat kiinnittaytymaan maaratyn mehilaislajin naaratstm. 
Ml}tta talHi varalta onkin munien Jukumaara toukoharilla hyvin 
suuri, aina 2,000- 4,000, joten on vara suurimman osan triun
gulinuksista tuhou.tuakin. Tassakin siis · osoittautuu tuo yleinen 
ilmio, etta parasiittisilla muodoilla, joitten .kehitysmahdollisuudet 
0vat suuresti sattumul<sista riippuvaiset ja ainoastaan pienen pieni 
osa jall<elaisista voi joutua suotuisiin olosuhteisiin, on lisaantymis
l<yl'Y paljon suurempi kuin niilla muodoil la, jotka tavalla tai 
toisella erikoisemmin huolehtivat jalkelaistensa tulevaisuudesta. 
Jos nyt joku triungulinus sattuu kiinnittaytymaan oikeaan mehi
laiseen, j9honkin Anthophora-suvun naaraaseen, niin ku lkeutuu 
se sen mukana pesalle. Mehilaisen taytettya kennonsa medella ja 
laskettua munansa siihen, irtautuu triungulinus l\u]jettajastaan ja 
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asettautuu vastalasl<etulle munalle, minka se hetimiten sarl<ee 
ja ahmii tyhjiin. Kohta taman jalkeen luo se nahl<ansa ja 
nyt ilmestyyldn tuo toinen, lwkonaan erilainen tould<a-aste. 
Triungu1inus-aste on nyt tehnyt tehtavansa, kerran hunajavarastoon 
paastyaan joutavat nopealiil<keiset ja teravakyntiset raajat tarpeet
tomina haviHmaan, ja hunajassa l<ellumiseen on leveampi ja 
paksumpi ruumiin muotokin soveliaampi. Ja toul<ka viettaal<in 
nyt mal<ean leivan paivia, ahmii hunajan kennosta, kaivautuupa, 
jos siihen suinkin on tilaisuutta, viereisiinkin l<ennoihin, ja jos on . 
runsaasti ravintoa, .kasvaa se suureksi, niuke':lmalla jaa se pie
nemmaksi, ja sil<sipa niista kehittyvat imagotkin ovat erisuuruisia. 
Koiras on tosin saannollisesti naarasta pienempi, mutta touko
harallakin, kuten parasiittisilla muodoilla usein, ovat lwiraat sel<a 
naaraat kesl<enaan eri kokoisia. Toukan kasvettua ja lakattua 
syom~sta, jaa se liikkumattomana lepaamaan, sen nahka kovettuu, 
muodostuu n. s. v a I e k o t e I o, missa toukl<a on turvattu kuivuutta 
v~staan, valekotelon estaessa kesan kuivimpanakin aikana liiallisen 
haihtumisen. Syksylla tai vasta seuraavana kevanna syntyy kolmas 
toukka, mika ei lmitenkaan jata valel<oteloa, vaan valittomasti 
lwteloituu siina uudelleen. Nain muodostuu varsinainen lwtelo 
valekotelon .sisaan (lmva 1 c). 

Aivan vastaava kehityskulku tavataan n. s. e span jan k a r
p as e II a (Lytta vesicatoria L.). Sen triungulinus-toul<ka ci lmi
tenl<aan l<ull<eudu mehilaisten mukana, vaan ryomii suorastaan 
niitten pesiin, tavallisesti Colletes-sukuun kuuluvien. - Etela- ja 
Keski-Euroopassa tavattavan Epicanta verticaliksen toul<at eivat 
loisi mehilaisten pesissa, vaan sen sijaan el~ivat heinasirkl<ojen 
munissa. Taysil<asvuisissa heinasirkoissa elaa taaseen Fabren 
rhukaan Etela-Euroopassa tavattavat Cerocoma-lajit. Niitten triun
gulinus-toukat eivat luonnollisestikaan kykene itse ahdistamaan 
suuri~ heinasirkkoja, mutta ne loisivat petoampiaisten pyydysUi
missa heinasirlwissa. Muutamat petoampiaiset (Sphegidae), esim. 
Tachytes·-suvun lajit, pyydystavat toulddensa ravinnoksi heina
sirl<koja, mitka ne pistoksillaan lamauttavat. Nyt kun joku tal
lainen ampiainen raahaa saalistaan maanalaiseer'l pesakoloonsa, 
ryomii sinne samalla kaikessa hiljaisuudessa joku Cerocoman 
triungulinus-toukka ja ahmii toukan ravinnon. Kasvettuaan Hi.ysi
kasvuiseksi ryomii touklm pois ampiaisen pesasta ja muuttuu 
valelwteloksi jossain rauhallisessa pail<assa. - Kuva 2 esittaa 
meille raan Keski-Euroopassa tavattavan Sitaris muraliksen 
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l{ehitysasteet. Ne muistuttavat myos hyvin paljon toulwharari 
kehitysasteita, mutta nailla lwlmas toukka-aste jattaa valekotelon 
ja koteloituu vasta myohemmin uudelleen, ei valittomasti vale
kotelossa, kuten toukoharan kolmas touldm tekee. Sitaris laskee 
munansa mehilai sten pes~iaul<kojcn laheisyyteen ja triungulinus
toukka pujahtaa suorastaan pesaaukosta sisaan. 

Seuratessamme naitten parasiittisten muotojen kehitysta 
oleinme huomar.neet niilla olevan kehityksessaan seitseman astetta, 
nimittain 1) muna, 2) triungulinus-toul<ka, 3) toinen toukka, 4) 
valekotelo, 5) lwlmas toul<l<a, 6) varsinainen lwtelo ja 7) imago. 

Kuva 2. Sitaris muraliksen l<ehitysasteet. 
a) Triungulinus-toul<ka, b) toinen toukka, c) vale

kotelo. d) ko lmas toukka. e) varsinainen kotelo . 

Tallaiselle .l<ehitykselle on Fabre antanut nimen hyper met a
morphosi. 

Suomessa Meloidae-heimoon l<uuluvista tavataan vaan ylei
semmin levinneena Meloe (Cnestocera) violaceus Marsh. - M. bre
vicollis Panz. ja M. proscarabaeus L. seka Hapalus bimaculatus 
L. ovat harvinaisempia. Rhipiphoridae-heimoon, minka lajit myos
ldn ovat loiselamaan mukaantuneet, kuuluu meilla Pelecotoma 
jennica Payk., tavattu vaan itaosissa maatamme. 
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Sukupuolimaarayksesta elainkunnassa uusimpain solu
opillisten tutkimusten mukaan. 

f.n zio Reuter. 

(Jatk. ed. n:oon.) 

Muutamilla toisilla lajeilla, jotka kuuluvat eri hyonteis-, my
riopodi-, mato- ja arachnidiryhmiin, vallitsee samantapainen suhde, 
niilla kun nim. huolimatta chromosomien absoluuttisesta lukumaa
rasta niinikaan on accessorinen chromosomi, joka esiintyy Uiysin 
samalla tavoin kuin asken kerrotussa tapauksessa. Kaikissa naissa 
tapauksissa on koiraan ruumiinsoluissa pariton Juku chromoso
meja, kun taas naaraan normaalilukuna on lahinna korkeampi 
parillinen lulm. 

Eraissa muissa tapauksissa on tosin chromosomien normaali
luku yhta suuri molemmilla sulmpuolilla, mutta siita huolimatta 
saattaa koiraan ja naaraan valilla olla chromosomien suhteen eri
Jaisuutta, jonl<a tassakin tapaul<sessa aiheuttaa se, etta on olemassa 
kahdenlaisia koiraspuolisia sukusoluja. Tama erilaisuus ei kuiten
l<aan ole siina, etta toisissa olisi accessorinen chromosomi, toisissa 
ei, vaan siina, etta maaratty chromosomi on suurempi toisessa ja 
pienempi toisessa spermasoluryhmassa. Myosl<in tassa tapaul<· 
sessa voidaan varmuudella paattaa, etUi semmoisen spermasolun 
aiheuttamasta hedelmoitymisesta, jossa on isompi l<ysymyksessa 
olevista chromosomeista, on aina seurauksena naaraan synty
minen, kun siUivastoin toisen ryhman spermasolut synnyttiivat 
l<oiraita. 

Edelleen vallitsee muutamilla muilla lajeilla samoin l<oiras
puolisten sukusolujen dimorfismi, esiintyen lwantitatiivisena eroa
vaisuutena chromosomimaarain valilla. Liian kauvaksi veisi tar
l<empi selontelw naista eri mukautumisista. Yhteinen piirre kai
kissa nyt kosl<etelluissa tapaul<sissa on se, etta maaratylla lajilla 
kaikissa hedelmoitettavil<si aijotuissa munasoluissa on sama chro
mosomimaara, kun sitavastoin lwiraspuolisissa sul<usoluissa voi
daan erottaa kal<si lul<umaaraltaan yhta suurta ryhmaa, joista toi
sen chromosomimaara on suurempi kuin toisen, seka edelleen~ 
etta hedelmoittamisen tapahtuessa edellista laatua olevan sperma-
olun l<autta syntyy naaras, painvastaisessa tapaul<sessa koiras. 
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Naaraalle ominaista on sii s chromosomimiUiran kvantitatiivinen 
enemmyys. 

Ne havainnot, jotka ovat johtaneet sanotun tosiasian totea
miseen, - havainnot, joita aivan viime aikoina on tehnyt etu 
paassa ryhma amerikkalaisia cytologeja, Wi 1 son, Morgan, Cas tie , 
Me Clung , Montgomery ja heidan oppilaansa seka europpa
laisista zoologeista B o veri y. m. - merkitsevat tarkeata askelta 
sukupuolimaarays-probleemin ratkaisua Jwhti. On jo todettu sano
tunlainen suhde yli sadalla lajilla, jotka kuuluvat moneen eri elain
ryhmaan. Nama havainnot ovat sita huomattavammat, kun p,oh~ 

jaltaan saman perusajatuksen mukaan voidaan selittaa monta omi
tuista tapausta, jotka tahanasti kaikista selitysyrityksista huoli~ 

matta ovat jaaneet hamaril<si. 
On selvaa, etta mainittu saanto, jos niin saan sanoa, nyt 

esitetyssa muodossaan taysin pitaa paikkansa lahinna ainoastaan 
niissa tapaul<sissa, jolloin lisaantyminen tapahtuu suvullista tieta, he, 
delmoittamisen kautta, ja siis syntyy molemmista sukupuolista joh
tuva jalkipolvi, ja jolloin lisaksi naaraan chromosomimaara on suu
rempi kuin koiraan. Mutta onhan myos monta lajia, joilla hedel
moitetyista munista aina syntyy yksinomaan naaraita, kuten esim . 
Phylloxerat ja kirvat, mehilaiset, muurahaiset, jotkut petoampiaiset, 
daphnidit ja rotatoriat (Hydatina). Mitenka on Uima selitettava? 

Morgan on ensimaiseksi antanut vastauksen tahan kysy
myl<seen muutamiin Phylloxera-Jajeihin nahden . . Han on huo
mannut, etta myoskin niiden lwirailla on kahta laatua siitossoluja, 
joista toisi ssa on accessorinen chromosomi, toisissa ei; mutta 
naista soluista surkastuvat ne, joista puuttuti mainittu chromo
somi, ja ainoastaan accessorisella chromosomilla varustetut, s. o. 
naaraita synnyttavat spermasolut ovat toimintakykyisia. Selitys 
on kin siis itseasiassa hammastyttavan yksinkertainen: kun kaikki 
hedelmoitettavat munasolut ovat samanlaatuisia, taytyy Uissa . ta
pauksessa hedelmoittamisen tuloksena olla yksistaan naaraita. Sa
man suhteen ovat myohemmin Morgan, samoinkuin von Baehr 
ja miss Steven s todenneet vallitsevan useilla lehtitama, kun taas 
viela toiset tutkijat ovat osottaneet peruspiirteiltaan samansuun
taisten olojen esiintyvan myos mehilaisilla, petoampiaisilla ja muu
rahaisilla. 

Tahan asti esitetyt tapaukset koskevat kaikki ht!delmoitetyn 
munan kautta tapahtuvaa lisaantymista. On ldiynyt selville, etta 
Hilloin koiras- tai naarasyksiloiden syntyminen on riippunut itse 
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hedelmoittamisesta ja erityisesti liittynyt kahdenlaatuisten lwiras
sukusolujen esiintymiseen. Niiden munien suhteen, jotka kehitty
vat parthenogenetisesti, s. o ilman hedelmoittlimist~, ei sukupuoli
maarays luonnollisesti voi olla hedelmoittamisesta riippuvainen. 
Tassa nayttaa olevan vakava ristiriita, ja kysymys tulee sita mut
kild<aammaksi, kun muutamissa tapauksissa naista parthenoge
netisista munista syntyy yl<sinomaan naaraita, toisissa seka naa
raita etta lwiraita ja viela eraissa tapauksissa ainoastaan koiraita. 
Nayttaa ensi silmayksella tuskin mahdolliselta saada naita vastak
kaisia suhteita sopeutumaan yhteiseen peruskaavaan. Mutta yhta
kaikki lienee arvoituksen avain Ioydetty. 

Tassakin tulee ansio ratkaisusta Morgan 'ille, erittainkin ha
nen tutkimiinsa Phylloxera- j~ lehtitailajeihin nahden, ja kysy
myksen ydinkohta liittyy nytkin chromosomeihin. Tyypillisessa 
tapauksessa kehittyvat asiat seuraavasti. Emoelaimen synnytta
missa parthenogenetisissa munissa, joista kehittyy yksinomaan 
naaraita, ei kypsymisajalla tapahdu - painvastoin kuin hedelmoi
tettavil<si aijotuissa n. s. talvimunissa - mitaan chromosomien 
luvun pienenemista, . vaan sailyy niissa emoelaimelle karakteristi
nen normaaliluku. Nama naaraat lisaantyvat myos parthenoge
netisesti, mutta toisista naaraista syntyy suurempia, toisista taas 
pienempta munia. Edellisenlaatuisissa munissa sailyy edelleenkin 
naaraan normaaliluku ja niista syntyy se nmul<aisesti yksinomaan 
naaraita; pienemmisUi munista sitavastoin haviaa yksi cliromosomi 
tai toisissa tapauksissa kaksi, juuri ne, jotka vastaavat accessori
sia chromosomeja, ja niista syntyy yksinomaan koiraita, joilla si
ten chromosomien normaaliluku on pienempi kuin naarailla. Nai
hin tuloksiin ovat toisiin lajeihin nahden ~ntaneet vahvistuksen 
von Baehr ja miss Stevens. 

Tasta seuraa siis: 1) etta koirasten ja naarasten syntyminen 
voi olla aivan riippumaton hedelmoittamisesta ja siis koiraspuoli
sen sukusolun vaikutuksesta; 2) etta maaratyissa tapauksissa mu
natkin voivat olla kahta eri laatua ja sisaltaa sukupuolimaarayl<
seen vaikuttavia tel<ijoita; 3) etta viimemainitussakin tapauksessa 
chromosomimaarain erilaisuus on yhteydessa toisen tai toisen 
sukupuolen kehittymisen kanssa ja Uilloin riaaraan chromosomi
maara on suurempi kuin lwiraan. Tassapa jtiuri onkin se eritUiin 
huomattava yhdenmukaisuus, jonka nojalla eri tapaukset voidaan 
sovittaa samaan perusajatukseen. 

Pahimpina kompastuskivina sukupuolimaaraysta koskevien 
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uudenaikaisten teoriain tiella on pidetty mehilaisella esiintyvHi 
suhteita. Vanha kasitys, etta hedelmoitetyista munista aina syn 
tyy naaraita, hedelmoittamattomista koiraita, voidaan - - kuten 
aikaisemmin on esitetty - tarkl<ojen cytologisten tutl<imusten pe
rusteella pitaa lopulli sesti vahvistettuna. Kuitenkin on varsinkin 
se kysymys tuottanut paanvaivaa, miksi mehilaisella hedelmoitta
mattomista munista kehittyy_ yksinomaan koiraita eika - l<uten 
huomasimme asianlaidan Phylloxeroilla ja lehtitailla olevan -
molempia sukupuolia tai ainoastaan naaraita. Asianlaita on seu
raava: mehilaisella tapahtuu lmikissa munasoluissa, huolimatta 
siiUi tulevatko ne hedelmoitetyiksi vai ei, kypsymisprosessin aikana 
tyypillinen chromosomien Iukumaaran vaheneminen puoleen. Edel
leen on silla ainoastaan yhta laatua koiraspuolisia sukusoluja, silla 
toiset haviavat. Niihin munasoluihin, jotka hedelmoittaa tallainen 
spermasolu, tulee jalleen naaraan normaalinen chromosomilul<u 
ja niista syntyy ainoastaan naaraita. Niista munasoluista taas, . 
jotka jaavat hedelmoittamatta ja joissa siten edelleen chromoso
mien lul<u pysyy vahentyneena, kehittyy koiraita, joiden normaali
luku mehiHiisella on puolet naaraan normaaliluvusta. Huomaamme 
siis taas tassa tapauksessa chromosomimaarain kvantitatiivisen 
eroavaisuuden sukupuolten valilla erittain selvasti ilmenevan. 

Olosuhteet yllaesitetyissa tapauksissa, joita saattaisi luetella 
monin verroin enemman, voidaan siis kaikki saada sopeutumaan 
yhtenaiseen perusprinsiippiin, jonka mukaan ei tosin pysyva, mutta 
relatiivinen kvantitatiivinen ero chromosomimaarain valilla, jolloin 
naaraalla aina on suurempi maara, tavalla tai toisella liittyy suku
puolimaaraykseen. Taman n. 1<. kvantitatiivisen sul<upuoli~ 
maaraysteorian on ensil<si esittanyt Morgan ja sittemmin hy
vaksynyt m. m. Wilson. Tata teoriaa vastaan voidaan tosin 
vaittaa, etta useimmissa tunnetuissa tapauksissa chromosomien 

Juku on yhta suuri lmmpaisellakin sulmpuolella. Mutta tama ei 
su inkaan merkitse samaa !min etta chromosomimaarakin olisi 

yhta suuri. Muutamien vanhempain tutkimusten tarkistus on nim. 
osottanut, etta huolimatta samasta chromosomiluvusta kuitenkin 
ennen huomaamatta jaanyt erilaisuus on olemassa maaratyn chro
mosomiparin valilla koiraalla ja naaraalla, ja lukuisat uudemmat 
tutkimukset ovat johtaneet yhtapitavaan tulokseen. On vaan viela 
tietamatonHi, onko sanotulla teorialla yleispatevyytta. Missaan 
tapaul<sessa ei voitane kieltaa, etta sen kautta naennaisesti risti-
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riitaiset suhteet saavat yksinkertaisemman ja tyydyttavamman seli
tyksen kuin minh:aan muun Uihansaal<ka esitetyn teorian kautta. 

Yksi vastavaite nayttaa minusta l<uitenkin oikeutetulta. 01-
laan yleensa taipuvaisia arvelemaan kvantitatiivisen erilaisuuden 
riippuvan chromatin i- ai. n ees ta. Uudemmat tutkimukset viit
taavat kuitenldn siihen, etta ei chromatini, vaan achromaattinen 
perusaine on chromosomien tarkein osa. Taman mul<aan olen 
tarkoitul<sellisesti kayttanyt nimitysta chromosomi-mtHira, enldi 
ch r 0 m a tin i- maara. 

Sel<a Morgan etta Wilson ovat muuten huomauttaneet, 
etta sukupuolimaarayksen selittaminen taman kvantitatiivisen teo
rian nojalla on toistaiseksi ainoastaan ensimainen lahimaille pyr
kiva yritys kysymyksen lopullista ratkaisua kohti, seka etta seli
tettya suhdetta ei pideUi ainoana sukupuolta ·maaraavana tekijana. 
Etta lwitenl<in sanotunlaisia kvantitatiivisia eroavaisuuksia tosiaan 
on olemassa, sen osottavat lulwisat suoranaiset havainnot. Mutta 
sitavastoin ei viela voida varmuudella paattaa~ ovatko nama kvan
titatiiviset erilaisuudet itsessaan todellisena syyna sukupuolimaa
raykseen, vai ovatko ne ainoastaan seurauksia ja nakyvaisia merk
keja joistakin syvemmalla piilevista sukusolujen elintoiminnan 
ilmioista. On seikkoja, jotka puhuvat jalkimaisen kasityl<sen puo
lesta, ja niin ollen on probleemin sisin olemus viela salattuna. 

Mainittalwon viela, etta on l<oetettu sukupuolimaarayskysy
mys vieda perinnollisyysilmiOiden jouklwon ja sovittaa siihen n. k. 
Mendelin· saantOa. Ne tamansuuntaiset kokeet, joita ovat tehneet 
Cast le, Correns, Bateson y. m .. eivat kuitenkaan toistaisel<si 
ole antaneet tyydyttavaa tulosta; ne ovat parhaassa tapauksessa 
aiheuttaneet sen, ,etta tunnettujen tapahtumain lisaksi on oletettu 
toisia aivan hypoteettisia, joiden suhteen ei nykyaan minl<aanlai
nen l<ontrolli ole mahdollinen. 

Ajateltal<oonpa n. s. kvantitatiivisesta teoriasta mita hyvansa, 
taytyy lwitenkin myontaa silla ennen muita olevan ansiona, etta 
se perustuu reaalisiin, aina tarldstettavissa oleviin tosiasioihin; ja 
kun on paasty tuntemaan niita erilaisia, monimutkaisia suhteita, 
jotka naytUivat sukupuolimaaraykseen niin. suuresti vaikuttavan, 
niin vanha ldisitys, etta sul<upuoliprobleemi voitaisiin ratl<aista 
statistista tieta, tuntuu varsin naiivilta. 

Jos nyt palaamme l<ysymykseen siita, onko sukupuolimaa
rays progaminen, syngaminen vai epigaminen, on ensinnakin huo
mautettava siita, etta yiimel<simainittu tapaus voitanee l<atsoa mah-



20G HirvH! Ahvenanmaalla. 

dottomaksi. SiUivastoin nayttaa seka progamista etta syngamista 
sukupuolimaaraysta voivan tapahtua, enimmakseen ei kuitenkaan 
selvasti rajoitetussa muodossa, ja usein esiintyy yhdistelma mo
lemmista. Hyvin todennakoisena voidaan edelleen pitaa, etta 
sukupuolen maaraavat sisaiset, sukusoluissa piilevat tekijat, etta 
toisin sanoen naissa soluissa on jonkunlainen sisainen fysiologi
nen koneisto, joka automaattisesti maaraa sukupuolen. Ei myos
ldlan saa sivuuttaa sita mahdo1Iisuutta, etta sukupuolimiiarays eri 
lajeilla saattaa olla niin erilaatuinen, etta ei voida kaikkia tapauk
sia sovittaa yhteisen perusajatuksen mukaisiksi, vaikkaldn viimeis
ten vuosien tutkimukset jossakin maarin oikeuttavat sita toi
vomaan. 

Joka tapaul<sessa kuitenkin kernaasti myonnettiinee uusim
pain soluopillisten tutkimusten osottaneen, etta sen prinsiipin pe
rustana, joka tarjoaa mahdollisuutta kysymyksessii olevan prob
leemin yhtenaiselle kasittamiselle, ovat maaratyt morfologiset suh
teet, jotl<a, vaikkal<in niiden merldtysta ei vielii kokonaisuudessaan 
ole oikein kiisitetty, voidaan asettaa eksaktisen mikroskooppisen 
ja kokeellisen erittelyn alaisiksi. Ne oikeuttavat edelleen sen otak
s umisen, etta vastaiset taman probleemin selvittamiseksi saavute
tut voitot, kokeellisten tutkimusten ohella, jopa paaasiassakin, 
ovat odotettavissa soluopin alalta. Voitanee liioitteluun joutumatta 
vaittaa, etta vihdoinkin on se vipusin loydetty, jonka avulla vahi
tellen onnistutaan raivaamaan tielta yha useammat niista esteista, 
jotl<a vielii .ovat kysymyksen lopullisen ratl<aisun tiella. 

HirvHi Ahvenanmaalla. 
J. S. W. Koponen. 

On yleisesti tunnettu, etta hirvia ei ole tavattu Ahvenan
maalla enemman kuin sataan vuoteen. Stiomen Luurankoisten 
uuden painoksen mukaan ammuttiin viimeinen hirvi Lemlandissa 
v. 1788. K. Melander vaittaa (L. Y. 1903 s. 161) taman tapah
tuneen jo l<ymmenen vuotta aikaisemmi~. Tama olkoon miten 
tahansa, tosiasia on vaan, etta metsiemme komein elain ei nai
hin ail<oihin saakka ole jaksanut levita Ahvenanmaalle. Luulta-
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vasti on hirvi useinldn koettanut laajentaa aluettaan lanteen pain, 
vaikka tietoja sen tapaamisesta Suomen mantereen ja Ahvenan
maan valisessa saaristossa on hyvin vahan. Mela ){ertoo kirjoi
tuksessaan ,Hirvi pyrldi Ahvenanmaalle pain" , (L. Y. 1903 s. 26) 
hirven vierailuista Korpoossa ja Houtskarissa. NamH tapahtuivat 
kesaiseen ailman v. 1902. Saaristo onkin Houtskariin asti hyvin 
tiheaa, ja voikin helposti kasittaa, etta tuo hyvaksi uimaril{si tun
nettu elain on voinut uimalla saaresta saareen paastti melkein 
matkan puolivaliin. Sitten tu1ivat kuitenldn eteen suuret saaretto
mat seljat, Kihti (Skiftet) ja Teili (Delet). Eika paaseminen nait
ten yli uiden liene niinkaan helppoa. 

Oleskellessani viime kesana Ahvenanmaalla Eckerossa, sain 
sattumalta kuulla eraalta merimies E k I u n d 'ilta, etta hirvia oli 
nahty Eckeron Torp nimisen kylan metsassa viime talvena l<e
vatpuoleen. Vahan myohemmin sain uusia tietoja, jotka vain 
vahvistivat ensimmaista hauskaa ilmoitusta. Niinpa kertoi kap
teeni R. K a r 1 s so nin rouva Torpista parille luonnontutkija-ylioppi
lasneidille, etta hanen miehensa oli noin kesakuun kesldvaiheilla 
tavannut naarashirven vasikkansa kanssa, joka viela huononlaisesti 
jaksoi seurata emoaan. Heinakuun lopulla nakivat taas S tor by n 
I u o t sit uroshirven uivan ulkopuolella ]uotsiasemaa poikki Sand
vi kin, pohjoiselta etelaiselle niemelle. Myohemmin lokakuun lo· 
pull a huomasi ]uotsi S kogb erg, hirven Sandvildn rannalla. Vii
meksi tavattiin se marraskuun keskivaiheilla tiella Storbyn ja Tor
pin valilla. Herra K. Nordlund'in tiedonannon mul<aan on hir
via Eckerolla ainakin noin 4 a 5 kappaletta, lwska niita on nahty 
niin monta yhdessa laumassa useampia }{ertoja . . Ja etta tama 
kantaparvi on lisaantymassa, todistaa edella mainittu taman ke
vainen vasikka. 

Mita tieta ja milloin nama hirvet ovat Ahvenanmaalle tulleet , 
on viela tuntematonta. Vaikka Eckero onl{in lantisin osa Ahve
nanmaata, on tuskin otaksuttavaa, etta nama olisivat ){otoisin 
Ruotsin puolelta. Ahvenanmeri on liian levea uida ja siUipaitsi 
kautta vuoden sulana. Todennakoisinta lienee, etta muutto on 
tapahtunut Suomen puolelta ja talviseen ail~aan, ehka vasta viime 
talvena. Miten ne juuri lantisimpaan osaan ovat joutuneet, on 
seldn hiukan arvoituksellista. Mahdollisesti ne vasta Ecl{erossa 
ovat loytaneet sopivimpia oleskelupaikkoja, siella kun on verrat
tain suuria asumat~omia aloja, sel<a pohjoisessa etta etelaisessa 
osassa saarta. Varsinkin pohjoisessa ovat laajat ran lehtoniityt. 
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Iiyvin luultavaa on, etta niita 16ytyy muuallakin Ahvenanmaalla, 
vaikka siita en ole viela onnistunut saamaan tietoja. 

Kosl<a naitten mieltakiinnittavien kysymysten taydellinen sel
ville saaminen olisi tarkea, pyytaisin kaikkia Luonnon Ystavan 
asiaatuntevia lukijoita lahettamaan esim. L. Y:n toimitukselle luotet
tavia tietoja hirvien levenemisesta Varsi!lais-Suomen saaristossa 
seka Ahvenanmaalla. 

Havaintoja harmaan paarmalinnun pesimapaikoista. 
Kaarlo Hilden. 

Tavallinen harmaa paarmaLntu (Muscicapa grisola) ei 
tosiaankaan paljon nay vali:tavan siita, miten turvalliseen paik
kaan se pesansa laatii. Muutamina viime vuosina olen tavannut 
sen pesia lahemma kolmekymmenta, ja niista useat ovat sijain
neet varsin omituisilla pa:koilla. 

Harmaan paarmalinnun pesia voi yhta hyvin tavata met
sassa kuin ihmisasuntojen va1 ittomassa laheisyydessa. Edelli
sessa tapauksessa on pesapaikka tavallisesti puunhaarukka ja siina 
pesa lepaakin varsin turvallisesti, tuulen puuskilta suojassa. Mutta 
joskus on linnulla liian kiiretta, ehtiakseen etsia tallaisen mai
nion paikan. Kun se huomaa vanhan ko.ivun kyljessa jonkun 
puutuneen kuorenpalasen pistavan esiin, niin kohta se ryhtyy 
pesan rakentamishommiin. Kolmasti olen taUaisessa paikassa 
pesan tavannut. Eras naista oli saanut osakseen kohtalon, joka 
hyvin usein uhkaa paarmalinnun pesia: tuuli oli puhaltanut sen 
melkein tykkanaan pois ja koko sisalto oli tietenkin seurannut 
mukana. - Metsassa voi liniu myos joskus valHa asunnokseen 
kannon, joka paalta on hiukan laho, muodostaen pienen syven
nyksen. Tallaisella paikalla sijaitsevat pesat ovat hyvin · alttiit 
varsinkin metsissa kuljeskelevien kissojen havitykselle. 

Kun harmaa paarmalintu on asettunut talon laheisyyteen, 
valitsee se usein viela omituisemman pesapaikan. Kuusi kertaa 
olen tavannut sen pesan ikkunan yHipuolella olevalla laudalla, 
jossa ei ollut pieruintakaan .syvennysta ja kohoumaa, kerran 
itse ikkunalaudalla. Huvilassa, jossa kesaisin olen asunut, on 
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paannalintu nelja kertaa peratysten tehnyt pesansa samaan paik
kaan . Kahtena ensimaisen.a kesana tuuli tempasi pesat pois, jot
loin ni:ssa 16ytyvat munat putosivat maahan ja menivat rikki. 
Seuraavina kesina tein pienen aitauksen pesapaikan ympari:le ja 
siita Iahtien ovat poikaset turvallisesti paasseet kehittymaan. 

jos paarmalintu pihalla tapaa halkopinon, on pesapaikan 
vaali kohta tapahtunut. Siihen, missa halkojen valissa on syn
tynyt rako, kyhaa se pesansa mita erilaatuisimmista aineksista. 
Tallaisessa paikassa olen pari kertaa tavannut pesan . Kahden 
vaakasuoran aidanseipaan valiin on myos sopivaa rakentaa pesa 
paarmalinnun mielesta, vaikka se silloin useimmiten joutuukin 
tuhon omaksi. 

Hirret, joista talot maalla ovat rakennetut, eivat aina ai
van tiiviisti yhdy toisiinsa, vaan syntyy rakoja naiden valiin . 
Tanne paarmalintu on kohta valmis ase~tumaan. Kolme kertaa 
olen tallaise1la. omituisella paikalla Ioytanyt pes an . r 

Vielakin omituisemmal.a paikalla o~en paarmalinnun pesan 
tavannut. Kerran oli lintu tehnyt pesansa tikapuiden paahan, 
joika olivat h;ukan lahonneet, noin 8- 10 metrin korkeuteen. 
Taal.a ylhaaJia oli svntvnyt pieni svvennys ja siihen oli lintu 
kyhannyt pesansa. Tallaisella paikalla se ei tietenkaan kauvan 
saattanut pysya, vaan ennen pJkaa tuuli sen sie1ta korjasi. Sa
maHa lailla kavi edUin toisen pesan, joka si~aitsi jaakellarin sei
naa vastaan kasvaneen kuusen oksan paassa. Kun tuuli puis
tatti kuusta, putosi pesa alas, ja vastikaan munasta tulieet poi
kaset samalla saivat surmansa. 

Muinaisgermaanien puidenpalveluksesta. 
E. Vesterinen. 

On luultavaa, etta muinaisten luonnon kansain l<asityl<seen 
metsasta vaikutti syvimmin, myytillisimmin ·ia mahtavimmin met
san pyha hamaryys ja sen valtava korl<eus ihmiseen verraten. Yha 
vielakin lwhisee monin pail<oin Saksassa uhripuita, joiden il<a ja 

I Yhd essM nMi stlt ltlysin mulden munien joukossa k l1 c n m un a n, asiiln 
haara, joka tletltlt kseni on varsin harvinai st~. 
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maine on tuhatvuotinen, ja jotka vielakin voivat nauttia pakana
aikaista arvoansa. Ne kertovat muinaisista lmnsantavoista. Ja 
aina naihin saakka on sailynyt paikkoja, joissa pyhia puita kun
nioitetaan ja palvellaan samoin !min pakanallisten esi-isainkin ai
l<ana. Tuollaisen uhripuun viereen on tavallisesti raken nettu kirkko, 
minka on aiheuttanut yleensa se luulo, etta uhripuiden seudut ovat 
sittenkin pyhempia kuin muut. Ei ole ihme, jos kirkossa kavija, 
maalaisihmincn, pisUiksen samalla tuollaisen uhripuun juurelle, 
kohottaen Imtseensa ylOs ja tuntien syvan huokauksen valtaamana 
jonkinlaista lmnnioituksen tunnetta puulle. Saksalainen l<irjailija 
France kertoo, etta esim. pyhiinvaellusta voitiin jonkun puun 
paikalle tehdti senkin jalkeen kuin myrskyn tuhoava kasi oli 
puun kaatanut, taikka puusta tehtiin pyhimyskuva ja asetettiin se 
l<irkkoon, joten !<ansa tietamatUian myohaisimpinakin sukupolvina 
palveli samaa puuta kauan senjalkeenkin, kuin kristinuskon saa
vuttua vanha metsanpalvelus oli kansasta lwkonaan haihtunut. 
Ja onpa tapauksia ja esimerkl<eja jolloin huomataan, etta, vaikka 
l<ansan paahan ulkonaisesti on kristinuslw leimansa lyonyt, niin 
sydamen sisimmassa kuitenkin piilee kunnioitus pyhaa puuta koh
taan. Tama on mielestani liikuttava piirre 20-vuosisadan all<u
puolella. Keskiajalta kertovat historioitsijain kronikat ihmeellisHi. 
juttuja kansaan juurtuneesta luulosta ja miten kansa piti itsepin
taisesti kiinni vanhasta oikeudestaan, eika tahtonut siita luopua. 
Luultiin pyhan puun haavoittumisesta karsivan ja vuotavan verta. 
Tiedetlilifl etta alppilmnsat hurskaimpina, tapojaan kunnioittavim
pina Imnsoina l<avivat ankaroina yliopistojen kimppuun, kun niita 
keskiajalla alettiin perustaa. On todcttu, etta Tyroolissa on Nau
dersin kaupungissa eras tammi, jota pidettiin pyhana aina vuo
teen 1855. Jos joku uskalsi kirota sen alla, pidettiin sita kolmin-

. kertaisena syntina. Kaikellainen saadyton esiintyminen tammen 
Hiheisyydessa oli hapeallinen, ja varmaan hullusti olisi sille kay
nyt, joka olisi usl<altanut puun kaataa.· Westfalista l<errotaan, 
etta vanhat eukot vielakin kertovat kuolemantapaul<set ei ainoas
taan viranomaisille vaan myoskin pyhille puille, ja onpa Saksassa 
aivan yleista se vanha tapa, etta isoaiti --- salaa - pistaa tam· 
men . terhon kuolleen lapsenlapsensa arkkuun. Ikaankuin mennei
syyden itsetiedoton pakotus on juurtunut kansan vereen, se kytee 
rahvaan mielessa, vaikka se todellisuudessa on jo unhottanut 
muinaisaikoinaan palvelleensa uhripuidensa lmutta totista juma
laan sa . 



Muinaisgermaanien puidenpalveluks sta. 211 

Sal<san vanhoissa historioissa huomataan monin paikoin pu
huttavan pyhisUi puista. Esim. mainittu France puhuu Geismarin 
tammesta, jonl<a paikalle Bonifacius ral<ennutti ja pyhitti apostoli 
Pietarille kirkon: Volkenrodan ,pi run tammi" Thyringerwaldissa, 
liettualaisten ,pyha Iehto", maailman saarni, Ygdrasil, joka oli sl<an
dinaavian vanhoista jumalaistaruista kuulu, ja Aasametsa Olden
burgissa, tunnettu vanhoista tammistaan - nama l<aild<i ovat 
vaan heikkoa, hamaraa muistoa siita suuresta, runollisesta tarus
tosta, jonka muinaiset germaanit kotimaassaan loivat. Ehkapa olisi 
jalkimaailmalle jaanytkin selvempiti muistomerkkia naisUi taruista, 
jollei Kaarle Suuri olisi uhannut kuoleman rangaistuksella sita, 
joka viela rukoili ,puitten ja lehtojen pahoja henkiti ja perke
leita ... " Kylmasti taytyi puiden palvelemisen vaieta ja rippeet 
ovat enaa kannattamassa vanhan puidenpalvelus·runouden taika
sauvaa. 

Kaikl<i tallainen saa meidat tekemaan itsellemme kysymyk
sen: mika oli syyna tahan myytilliseen metsanpalvelukseen? Olilw 
se vaan aavemaista pelkoa, kuvittelilw silloinen germaani puita 
pahoiksi haltijoiksi, kammoittiko sita Hipipaasematon aarniometsa? 
Ei suinlman naiden salaperaisten asiain selvittely liene niin yksin
l<ertainen, etta esim. saarnipuuta Keski-Euroopassa palveltiin sen
tahden, etta , se merentakaisessa lslannissa kasvoi suurimmaksi 
puuksi? Onko siinakin jumaloimisen syyta? Sivistyshistoriassa 
loydamme kuitenkin kohtia, jotka helpottavat vastaul<sen anta
mista. Roomalaiset eivat olleet metsakansaa, mutta lmitenkin vi
hannoivat pyhat lehdot heidan pyhitetyilla lmklmloillaan. Kapito
Jiumilla oli tammensa, Vatikanusvuorella toinen, ,yhta vanha 
!min Roo rna", kullal<in seitsemalla kukkulalla oli om a pyha leh
tonsa. · Saksanpahkinapuu on sailyttanyt nimessaan muiston siiUi, 
etta roomalaiset pitivat sita pyhana. Latinalainen nimi Juglans 
mulm. merkitsee ,Jupiterin terhoa" (Jovis glans). Tam a on tosin 
vanha legenda, mutta kerrotaan, etta Rooman paavi olisi hakkaut
tanut v. 1099 eraan pahl<inapuun, koska hanta suututti sen palm
nallinen palveleminen. Kerrotaan, etta roomal"aiset tasta vihastui
vat ja paavin oli lepytyl<seksi rakennettava kirkko kaadetun puun 
paikalle. Historiantutl<ija muistanee varmaa·n myos rakkaudenju
malatar Afroditeen lehmuksen muinaisen Hellaan l<ukoistusajalta. 
Mutta selvimman todistuksen antaa kumminkin l<uuluisa luonnon
tutkija Pliniuksen lause: ,lehdoissa rukoilemme me hartaammin 
kuin kuvien edessa, vail<ka namil olisivat lm1lalla ja norsunluulla 
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kuinlmkin koristetut - - - ". Nama sanat sisaiUivat aaretto
man paljon. Ne avaavat kentiesi tien kansan sieluelaman salape
raiseen syvyyteen. Ne nayttavat, etta niin saksalaisissa kuin roo
malaisissakin epailematta asui tunto metsan suojelevasta ja siu
naavasta voimasta. Ja onhan nytkin niin, ettei metsassa suin
kaan vallitse tilapainen sel<asorto elaman taistelussa, vaan etta 
jarkahtamattomat luonnonlait Hiydellisessa yhtenaisyydessa siella 
vallitsevat ja johtavat vaikuttavana laitoksena, kuten ihmisten kes
ken yhteiskunta ja valtio. Metsalla on siis vaikuttimensa ja voi
mansa ihmiskunnanl<in elamassa. Ja sil<sipa luulen, etta saksa
laiset ensin ovat niin hyvin ymmarHineet tiedon naista voimista ja 
etta siihen perustunee myos heidan luonnonhartautensa ja metsan 
ral<kautensa, jol<a selvasti kuvastuu siina, etta saksalaiset ovat 
maailman ensimainen metsakulttuuril<ansa. Heidan toimeliaisuu
tensa metsan hyvaksi on ollut oppina toisille ja herattanyt metsa
henkea kaukaisessa Suomessammeldn. 

Hiukan kasveilla loytyvien eUiinakamien etio
logiasta. 

Vapaasti Kiisterin mukaan T. }. H. 

Katsellessa lukuisia elainten aikaansaamia akamamuodostuk
sia eri kasveilla, esimerkiksi punkkien cephaloneon- ja erineum
muodostuksia, joita tapaa usei.mmilla lehtipuillamme, Chermidien 
aiheuttamia akamia kuusen oksilla, pajujen lukuisten aldimavie
rasten epamuodostumia -- ruoholmsvien monista eri al<amamuo
doista puhumattakaan - johtuu heti mieleen kysymys: mika 
on nuo kaikki aiheuttanut? Mika aiheuttaa niiden synnyn ja 
l<asvun? Miten vi eras, elainorganismi voi aiheuttaa maaratyilla 
isantakasveilla maaratynlaisia, ral<enteeltaan erilaistuneita akamia? 
Ja tuntomerl<it ovat enimmiten ehdottomasti pysyvia, ja erilaatui
set voi helposti eroittaa toisistaan. Elioita tutkivalla tieteella tus
kin lienee ratkaistavana ongelmaa, jota voi rinnastaa taman kysy
myl<sen i<anssa, ja sangen vahan on se sita voinut selvittaa. 

Uutterasti on tutkittu al<amien syntyjen syita, teorioja ja ko-
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l<eita on tehty, aikaa ja vaivaa niihin haaskattu ja - tulokset 
ovat olleet aarettoman vahaiset. 

M a I pi gh i jo tutldsteli lmsveilla IOytyvien aldimien syntyrni -
ehtoja. Hanen kasityksensa mukaan niiden kasvun aiheuttaa joku 
loisten erittiima aine. Sarna perusajatus on nykyisin yleisirnmin 
hyvaksytyssa teoriassa. 

Rca u m u r puolestaan ei voinut kasitHia, etta picnctl<in mtHi
rat erityksia voivat niin suuria aikaansaada. Al<amien aiheuttajat 
imemisellaan jollain tavoin muka aina aiheuttavat, etta nesteet 
l<asvista keraytyvat infektiopaikkaan. Viela edisti hanen mukaansa 
aldimien kasvua lwrl<eampi lampomaara imulwhdassa. 

Malpighia ovat sitten kannattaneet Lacaze-Du_thiers, Da.r
win, Hofmeister, Bei jerinck, Peyritsch y. m. Mutta otak
sumaa eivat he, yhtavahan lmin muutkaan l<okeilijat, ole voineet 
todistaa. K·aikki karsivallisyytHi l<ysyvat lwkeet erilaisimpien 
myrld<yainesten vaikutul<sesta eri menettelytapojen mul<aan sopi
viin kasvinosiin ovat olleet tuloksettomia. Niiden negatiivinen tu
los merl<itsee suurta aukkoa biologisessa tieteessa, ja jos sen voi
simme tayttaa, voitaisiin tulosten nojalla taasen kayda kasiksi 
uusiin probleemisarjoihin. 

Be i jeri n c k'in tutkimukset ovat tunnetuimmat. Han tutki m. m. 
Pontania-akaman kehitysta (Pontania- Iajien al<amat meilla esim. 
Salix fragiliksen, alba'n ja phylicifolia'n lehdilla tavallisia). Munia 
laskettaessa lasl<ee ·pistiainen myrkkyrakostaan pienen maaran ar
syttavaa ai netta. Mutta myrkkyral<osta otetulla aineella ei B. voi
nut injisoiden synnyttaa minkaanlaista akamaa.' Siita huolimatta 
tulee myrkkya pitaa akaman aikaansaavana teldjan ii, silla toiset 
lehtipistiaiset aiheuttavat aivan samanlaisia haavoja nuoriin pajun
lehtiin, kuin kysymyksenalainen Pontania-laji, mutta mitaan akama
muodostusta ne eivat saa aikaan. Munatta voi al<ama kehittya 
tyypillisen muotoiseksi ; mutta pienemmaksi - siis asuvan elion 
vailmtus ei ole akaman syyna. Munattomien al<amien pienuus 
johtuu B:n mulman siita, etta elaimen pistaessa joutuu haavaan 
aina vahan myrkkya, ja "lopullisen akaman kol<o on suoraan ver
rannollinen seka haavan suuruuteen etta siihen laskettuun myrld<y
maaraan". Myos jos muna heti laskettua tai myohernmin touldm 
tapetaan, ei se esta akaman muodostumista. Niiden lasnaolo kui
ten l<in jonkunverran vaikuttaa sen saannolliseen kehityl<seen, esim. 
ontelon syntyyn, mil<~i on helposti ymmarrettavissa, kun muistaa, 

J 
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etta sisassa oleva toul<ka tarvitsee ravintoa. 1 Lopuksi tulee B. sii
hen johtopaatol<seen, etta vailmttava aine on jonkinlai_nen l<ayte
ainc, fermentti. 

Yllaolevasta ei sentaan selvia, ovatko kaikki akamamuo
dostukset kemiallisen arsytyksen aiheuttamia, vaiko vain toiset 
niista, rakenteeltaan erilaistuneimmat, · , protoplasmaattiset" aka
mat. Vertaileva l<asvipatologia selvittaa naet, etta ilman elioiden 
apua voi kasvi reageerata muidenkin, ei vain outojen kemiallisten 
arsyklceiden vailmtuksesta -- muodostaa epamuodostumia elimissa 
ja lmdoksissa, joiss_a solujen muodot ovat samoja lmin todellisissa 
akamissa, tai ainakin aivan niiden kaltaisia. - Niinpa muu~amien 
hemipterojen aiheuttamat n. s. ,kataplasmaattiset" (s. o. histologi
sesti ei erilaistuneet) puuakamat muistuttavat kaikissa suhteissa 
haavapuuta. N. s. organoidiakamia, joissa kokonaiset elimet ovat 
rakenteeltaan muuttuneet, on tavattu kasveilla, jotl<a ovat elaneet 
abnormisissa ravinto-oloissa. Tallaiset seikat oil<euttavat otal<su
man, etta haavaarsytys tai siita johtuneet abnormiset ravintosuh
teet ovat akaman syntyessa tel<ijana nekin. 

Mieltal<iinnittavia ovat M o IIi a rd 'in huomaamat tapaukset. 
jolloin juurissa nakertelevat loiset voivat aiheuttaa akamiksi tun
nettavia muutoksia isannan maanpaallisissa osissa, kuten n. s. 
hyotykukkia, vihertymia y. m. Naita loisia han kutsui nimella 
"parasites agissant a distance". 

Samoin useissa organoidiakamissa ovat muotosuhteet saman
tapaisia kuin haavoitetuissa l<asvin osissa tai sellaisissa, joissa 
kylmyys estaa kehityksen - tai esiintyy . niissa samanlaisia il
miOita Jmin esim. vesoissa, joissa on usein abnormisia lehtia, tai 
lehtiasento toisenlainen lmin normaaliversoissa. 

Yllamainitut vertailut organoidiakamien ja loisettomien mor
fologisten epamuodostumien sel<a kataplasmaattisten akamien ja 
haavakudosmuodostumien valilla osoittavat, etteivat nama molem
mat al<amalaadut ole niin · erilaistuneet- lmin pfosoplasmaattiset 
akamat. . Ja organoidialdimista huomauttaa K ii s t e r edelleen, etta 
niissa loi~ten vaikutul<sesta kasvien ravintosuhteissa tapahtuvien 
muutoksien merl<itysta tukee se seikka, etta niissa muotosuhteet 
usein ovat jossain maarin horjuvia. 

1 F. Weide I on tutkinut tam men lehdilla esi intyvien era~n N e u rot e
r u s-pistHtisen :Jk~mien kehitysHt ja tullut tuloksiin, jotka eroavat ·jonkun verran 
Beijerinck'in samaa Mkamaa koskevista havainnoista (Flora 1911 siv. 279). 



Kirjallisuulta. 

AldimHi aikaansaavan aineen laadusta voitaisiin vasta sittc 
saa da tarkempia tietoja. lmn keinotekoisesti voitaisiin niita muo
dostaa B ei jeri n c k 'in yritUimaiHi tavalla. Nyt voimme tyytya 
seuraamaan luonnon omia kokeita. 

K tis t e r 'in havaintojen mulman se vailmttaa vtil<evoityneena 
vahingo11isesti, laimennettuna suotuisasti l<asveihin - siis myrl<
kyjen tavoin. MyosldHin se ei jaa lmuemmaksi ail<aa saastutus
pail<an soluihin, vaan kulkeutuu soluista toisiin. Taman voi nahd a 
esim. muutamissa meilla haavoilla tavattavi ssa Pemphiginiakamissa. 
Toisissa tapauksissa (esim. muutamissa eri n eu m- muodostul<sbsa) 
sen vaikutus rajoittuu taas vain maarattyihin soluihin. Talloin 
lahisolujen alkulima nahtavasti cstaa sen osmoottiscsti tunl<eut.u
masta edemma. 

Toisin on kasitetUivissa kuitenldn tapaul<set, jolloin kasvu
real<tiot eivat ole rajoitetut maarattyihin soluihin, vaan maarattyi
hin solukkoihin (esim. Tilia'n erineumissa vain epidermil<seen). 
Nayttaa sen johdosta otaksuttavalta, etta maarattyihin kudoksiin 
vaikuttavat maaratyt akamia ail<aansaavat aineet --:- muihin saman 
kasvin kudoksiin ei. 

. Tietysti voi · prosoplas ma~ttisissal<in aktimissa muut arsyl<
l<eet · kuin puhtaasti l<emialliset olla vailwttavana, mutta paaasialli 
sena aiheuttajana tulee meidan toistaisel<si pitaa sellaisin. 

Haavaarsytysta lienee lahimmin lisal<si ajateltavissa. Esim. 
Pontania-akaman sisimmassa, ravintosolul<~ssa aina syodylle koh
dalle kasvaa uutta tylppysoluldwa. 

Viela voisi arvella toukkien ulostul<silla olevan jonlmn ver
ran merl<itysta aldimasoluld<ojen kehitykseen. 
· Kudosjannitys ulommissa solukerroksissa myos tavattomasti 
li stHintyy. Se vaikuttaa mel<aanisesti akaman muodostumiseen, 
mutta Hihempia tutl<imul<sia ei ole UiiUi alalta. 

Kirjallisuutta. 

Regulus, Lintupakinoita. Sovitellen suomentanut Elin Munsterhjelm. 
198 sivua, 34 kuvaa. Kustannusosakeyhti<5 Otava. Vanamon kirjoja 17. Hinta 
nidott~na B: 50, sidott11na· 4: 50. 

Kirjallisuudestamme on nl:lihln asti puuttunut teos, jol«l rityisesti opas
tai si nuorisoRmme lintumRailmRn tuntemiscen 1 jol«l hau k:llla tavt~ ll l'l csittllisi 
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lintujen elintapoja ja innostaisi lukijoitaan havainnontekoon luonnossa. Tata 
puutetta poistamaan on nyt tullut k~silHI oleva, ruotsalaisen rniehen kirjoittnma 
ja suomeksi sovitettu kirja, Lintupakinoita. Ja etUI n~m~ ,pakinat" onnistu
neella tavalla tehUivans~ tl:iytt~v~t. siitl:l tulee heti vakuutetuksi kirjaa selailles
saan. Siksi vilkasta, hauskaa ja vieh~tHiv~~ on esitys pitkin matkaa. 

Kirjoittaja on noudattanut systemaattista j~rjestysHI ja alkaen lauluras
taasta sek~ kalalokkiin lopettaen piirrellyt kuvauksiaan kaikl<iaan 58 lintulajista. 
Itsekustakin kuvattavasta annetaan lyhyt ulkomuotoselitys sek:t mainitaan sen 
asuma-alat rneiiHl ja muualla. P:t~osan rnuodostavat kuitenkin esitykset lintujen 
elintavoista. Perin sattuvasti ja vilkkaasti, usein hupaisen leikillisesti kuvataan 
noiden siivekkMiden ysHiviemme eiMrnMM ja puuhia. Varsinkin pesimishornmat 
ja poi.kasten hoito saav<1t huomiota osakseen, mutta my~skin muist<l seikoista, 
kuten muuttomatkoista, lintuja uhkaavista vaaroista j. n. e., annetaan . tietoja. 
Ja miss~ niin sopii, lisMtl:1Mn esityksen havainnollisuutta hauskoilla erikoisjutuilla. 
Hupaisina kappaleina mt~inittakoon Kivitasku, Koskikara ja etenkin P~hkinMnak

keli, muita luettelematta. Toisinaan taas kirjoittajan eloisanherkkM tuonnonturi
iemus antaa esitykselle runollisenkauniin muodon, kuten ruisrMMkkM~ koskevan 
tuvun alkukappalcessa. ltsekussakin pakinassa annetaan esityksen juosta ilman 
rnitMMn edelHI mMMrMttyM, pakollista j~rjestysUl, ja Htten teos on saavuttanut el~
vyyden, joka on kaukana kaikesta kaavamaisesta oppikirjatyylistM. 

Yleens~ voi tietysti olla eri mieli~ siit~. mita lt~jeja H1llaisessa teoksessa 
on otettava k~sittelyn alaisiksi, mit~ j~tett~v~ pois, mutta mielest~ni on t~ssa 

puheena olevassa kirjassa valinta sangen onnistunut. Ehk~ olisi p(}ll~j~mmc 
voinut olla edustamassa joku toinen Jaji kuin harvinainen Syrnium aluco, mutta 
e ivMthMn niiden tavat paljon toisistaan eroa. Sie11~ tMMll~ mainitaan varsinai
sesti puheenaolevan lajin rinnalla suvun toisiakin lajeja, kuitenkin aivan kuin 
sattumalta; niinpM on harvinainen Loxia bljasciata mainittu, kun taas monesta 
.aivan tavallisesta lajista ei ole viittaustalcaan. Mutta siinap~ jo csiintyisikin 
tarpeetonta kaavamaisuutta, jos ne aina lueteltaisiin. Yksi aivan vieraskin laji 
-on joukkoon otettu, nim. muuttokyyhkynen (Columba migratoria). 

Teoksen kuvituksesta lausuu suomentaja alkulauseessaan, etta alkuaan oli 
.aikomus varustaa kirja v~rikuvilla, mutta ett~ tuumasta· t~ytyi luopua, lwn hinta 
sen kautta olisi melkolsesti kohonn~t. Kuvat ovat nainollen varsin vilatimatto
mia, mutta kirjan hauskuutta ne kuitenkin kokolailla lisllavat, varsinkin kun 
useissa pesllkin on n~kyviss~ tai lintu muufen on luontevasti ympl:lristMnsa so
vitettu. Omituisen erehdytHtvMksi on kurkien lentojMrjestystll esitt11va vignetti
kuva sattunut tulemaan. 

Suomentaja on samalla sovittanut teoksen maamme oloihin lislHtm:t!Ht sii
hen, paitsi selitystM lajien meikalalsestM levenemisesHl, my~s muitakin paikallis
v~ri~ antavia piirteiUl. Suomennos on kerrassaan oivallista, sanontatapa sujuvaa 
ja sattuvaa; oikein mielellalln sitll lukee siitllkin syystM. Muistutuksiin ei juuri 
-ole tilaisuutta , ei muotoon eika sisallykseen n~hden; sflattaahan niiHt sent~~n 
jokusen IUyUl~ (puhutaan lehman nahan alia olevista pistiaistoul<ista, sanotaan 
haarapll~skysen pesivlln r~yst~an aile), mutta vMh~isiahlln ne ovat. 

Kirjan ulkoasu on hanska ja pllallysta koristaa v~rillinen kuva. Koko
na isuudessaan tekee teos erittMin miellytU1v~n vaikutuksen; tMydella syyWt voi
daan sit~ nuorison lucttavaksi suositella ja mielell~an aikuinenkin siU1 silm~ilee. 
Tolvotammc kirjallc runsasta lukijakuntaa. V-o H-g. 
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Korkeasaaren opas I. Korkeasaaren eH!intieteellinen puutarha. Ly'- ' 
hyt kayntiopas, sommittell Rolf Palmgren. 88 sivua ja kartta. Hinta 50 
pcnnil:t. .: ·; 

Korkeasaaren kuvasto. Matkailijoille ja eH!intarhan ystaville sommit
teli Rolf Palmgren. Hinta 1 mk. 

YIHtmainitut vihkoset ovat askettain ilmestyncet, ja ovat varmaan hyvin 
tervetulleet niille lukuisille kansalaisille, jotka vuosittain kayvat taUt maamme 
ainoata elaintieteellisH1 tarhaa katselemassa_. Tahan saakka ei ole heilla o11ut. 
oppaanaan minkaanlaista varsinaisesti Korkeasaarta koskevaa teosta. 

Nyt ilmestyneessa oppaassa eivat lajit ole, kuten tamantapaisissa kirjoissa 
tavallisesti, luetellut siina jMrjestyksessa, missl:t seuraavat toisiansa tarhassa, 
vaan jarjestys on ankarasti systemaattinen. Kunkin yksityisen lajin kohdalla : 
on kirjassa numero, jolla on vastineensa itse hMkissa. Lajin huomattavimmat 
tunnusmerkit, elintavat ja maantieteellinen leveneminen ovat verrattain laajasti 
esitetyt. Mutta sitl:tpaitsi on selityksil:t heimoista ja suuremmistakin ryhmisHt 
esim. tahan tapaan: Apinat (selitys). Vanhan maailman apinat (selitys). Ma
kakit (selitys). Magotti (selitys). - On pidetty tallaista jarjestelytapaa peda
gogisessa suhteessa parhaimpana. 

Kirjaa selaillessaan joutuu aluksi ihmettelemal:tn siUI eH!inlajien paljoutta, 
mika nayttl:ta Korkeasaarella nykyaan jo olevan. Siina on naet selitetty koko
naista 66 imeWtvaista ja 238 lintua. Mutta kun luemme alkulauseen, huo
maamme, ettei tarhassa todellisuudessa laheskal:ln kaikkia ole. Niita aijotaan 
tulevaisuudessa hankkia. Tamml}inen on meilll:! tullut tavaksi. Saammehan 
esim. kaikissa Helsingin kartoissa ni!hda kuvattuna katuja ja taloja ja puistoja 
sellaisissa paikoissa, missM viell:t on autio vuori, mutta mihin mahdolliscsti kym
menien vuosien perastM voidaan jotakin rakentaa! 

Vihon loppuun on liitetty hyvM Korl<easaaren kartta, jossa punasella vii
va~la on merkitty tie, mita kull<ien joutuu nl:ll<emaMn kail<ki saaren nahH1vyydet. 
Kartan vieressl:l on luettelo siitl:l, miUt eri hakit todellfsuudessa sis1:11H1vat. 

SuomennostyC>n on suorittanut ylioppi las Armas H.il ct 'e n. 
Korkeasaaren l<uvastossa on 64. valokuvien mukaan tehty~ j~lj en

nosta Korkeasaaren elaimist1:1 sekl\ sil<al~isist~ m~isemista , Kohne amatt>t:irivalo
kuvaajaa ja yksi ammattivalokuvaaja on avustanut tat~ yritysta. EHli nten nimet 
ovat mainitut kaikilla niilla 6:11a kielella, joilla tupakanpoltto on rautatievaunuis
samme kieltetty. Mutta sitapaitse on suomeksi ja motsil<si mainittu useimman 
elliimen .personallisempil<in" nimi kuten ,Putte", ,llo", ,Jussi", ,Porno", joka 
scikka on omiansa suuressa mlUlrin edisUima1:1n Jahemman tuttavuud en solmi
mista saaren asukasten ja niiden vieraitten vl!lilla. 

U. S-s. 

PienHi tietoja. 

Yhteenkasvaneita omenia. Sellaista, Sortavalassa puutarhassamme viimc 
kesMna kasvanutta muodostusta , esitta 1:1 oheenliitetty kuva. Muodostus syntyy, 
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kun kahden li:t hekkMin olevan ome
nankukan kukkapcrat hankautuvat 
vastakkain ja haavapinnat alkavat 
sitten kasvaa yhteen. YIIMmaini 
tussa tapauksessa olivat molemmat 
.sisarukset", kuten kuvassa nMkyy, 
melkein yhUt suuria, tolsten omc
nain kokoisia; puu on 25 vuotta 
vanha, siemenesta kasvatettu, huo
nonpuoleisia ruokaomenia kantava. 
Toisissa jalostetuissa puissa en huo
mannut viime kesanMkMan HIHtmuo-
dostusta, vaikka kukkia oli taval

li sta r unsaammin. Tuossa rnainitussa J..lllttssa oli vii me kesMnM 2 yhteenkasvet
tumaa, ja toissa kesi:tna niinikMi:tn joku. Muutoin muodostus ei liene kovin
kaa n harvinaincn, ja varsinkin HlnM vuonna nMyttM i:t ilmenneen yleisemminkin, 
syy ni:t kai erityinen runsaskukkaisuus omenapuissa. Niinpa prof. J. SahIb erg i Ita 
olen kuullut, elHI Karjalohjalla oli eri1i1ssi1 jalostetussa talvlomenia kantavassa 
puussa viime kes:tna kaksoismuodostus lukuisampikin, ollen kumminkin toinen 
omenista tavallisesti surkastuneempi. Samassa puussa on ennenkin samaa huo
mattu , vaikka vi:themmin maMrin. 

Tyrvai:tlli:t niiniki:ti:tn ti:tmmOisen omenain yhteenliittyman on viime kesi:t na 
talteen ottanut yliopp. V. Heikinheimo. 

Olisi hauska ti eUia, mitenka yleinen tuo muodostus meilli:t oli viimc 
l<csi:t ntl (tai edellisini:tk in vuosina) ja minl<alaisissa puissa, jalostetuissa ko, vaiko 
siemenesta kasvatetuissa, sc on tavattu? • Luonnon Ystavan " toimitus ottaa 
vastaan ni:titlt tietoja. Viljo Jlttiskelttinen. 

MyohiUsta kukkimista. ll salm en Peltosalmella kukkivat omenapuut syys-
kuun lopulla toiseen kertaan. Reino Lagus. 

Kypsia valkeita mansikoita (Fragnria vesca f. leucocarpa) oli alle
kirjoittaneella kes:t lla v. 1905 tilaisuus nauttia eraassa Kyyran talon torpassa 
Saarijltrven piti:tjltn Summasjarven kyHissi:t. Torpan vi:tki kertoi valkomarjaisia 
mansikoita kasvava n muutamia yksil6iUI torpan Htheisyydessl1. 

Aatto }. Oksanen. 

Lis!tietoja p!hkin!hakkisesta (Nucijraga caryocatactes). - Kun Pah
kin:thakkisen vaelluksista Luonnon Yst:tv:tssa on ollut ilmoituksia muualta , voin 
mainita, etHt sen retkct ovat ulottuneet Pudasjltrvelle ja Taivalko s
ke II c kin. P:jMrvelli:t olen nahnyt sen 20. IX ja 14. XI, Taivalkoskella on se 
nMyttay tynyt Kariniemcss~ ja Virkkusessa 3. X. Pudasj:trvi, 14. XI 1911. 

A. W. Bergh. 

Muutamia kasvitletoja. Asken ilmestyneessl1 teoksessa .Conspectus 
Florae Fennicae IV• (Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 35) epailee toht . 
Hj. Hjelt m. m. tiedonantoja Linum catharticum'in vakinaisesta kasvamlsesta 
Kuopiossa ja Chrysosplenium alternijolium'in esiintymisestl1 HaapajltrvelUt 0. L. 
Molemmat tiedonannot ovat kultenkin Htysin varmoja. Lin. cath. kasvaa Kuo-
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pion Jynk~ss~ Is. Petosen lammen rannalla. Tienoo on kalkkiper~ist~. Chi'". 
alternif. kasvoi ainakin kymmenkunta vuotta sitten Haapaj~rvell~ valtamaantien 
ojapenkereell~ kauppias Reis'in talon !~hell~. mutta ainoastaan joku kappale 
pienehi<OIU! alalia. Tiedonantojen mul<aan myOs crMl1ssM toisessa paikassa. 

Pienen~ lisl1yksenl1 Viola mirabililzsen IOyWpaikkoihin mainittakoon , 
lwska se on lajin levenemisen pohjoisrajoilla, NilsiM, Plsa, Pisanpuron Iehto. 

Mainitut l<asvit ovat myos j~tetyt bot. museoon. 
Vastaisten erehdysten vl11ttl:tmiseksi oikaistakoon H!ssl1 yhteydessl1 L. Y:ssli 

v. 1904 siv. 236 ollut tiedonanto Cerastium alpinumista Oulussa. Tarkoitettu 
kasvi on Cer. arvense. Samalla .. kertaa mainittu Ca!amintha acinos tarkoitttta 
Dracocephalus thymijlorusta. Kuitenkin on Cal. acinoskin myohemmin lOy
detty aivan satunnaisena Oulusta ja jl1tetty yliopiston kokoelmiin. 

M. E. Huumonen. 

Suomataisia kasvinimHi. Laatokan Karjalasta Tohmaj:trven, Sortavalan 
ja Kiteen piHtjisUt v. 189!J ja 1900 kerl1ttyjl1 suomalaisia kasvinimil1 on L. Y:n 
toimitukselle Hthett~nyt yliopp. J. S. W. Koponen. 

Sfnisorsa (Anas boschas) tatvehtfnut Sammatissa. Maanviljelij~ K. U. 
Kollinin, my!Hlri Ylanderin y. m. sammattilaisten kertoman mukaan talvehti koko 
viime talven Sammatin Myllykyll1n llipi virtaavassa purossa 5-6 heinMsorsaa. 
Talvehtijoita olivat 1Mhelll1 asuvat auttaneet elantopuuhissa, ja olivat ne tulleet 
erinomaisen kesyiksi. · 

YrjO Ylttnne. 

Kyy,k~U\rmeen koko. Prof. Einar LOnnbergin julkaisemassa, ansiok
kaassa aikakauskirjassa ,Fauna och Flora" (vuoslk. 1909, vihkot 5-6, siv . 
304) mainitaan Ruotsista Nassan saaristosta v. 1909 tavattu ja Riksmuseumiin 
joutunut 78 cm:n pitulnen ~yy . Tl1ml1 oli siis 3,5 cm:il1 suuren:Jpi kuin minun 
Lohjalla viime l<esMnl1 tapaamam ja L. Y:n viime numerossa llmoittamani kyy-
k~Htrme. E. W. S. 

Kokouksia. 

Vanaman kokous 28. X. 1911. 

Yliopp. K. Linkola piti esitelml!n elementl!risen typen vapautumisesta 
ja sitomisesta luonnossa. 

Yliopp. E. Mer i k all i o antoi · erl:tiden edelllsessl1 kokouksessa tehtyjen 
ilmoitusten johdosta seuraavat tiedot: 

1) Viime kesMnl1 Haukiputaalla pyydystMml1sUil1n paristakymmenestl1 pik
kunislikklil1stl1 ali noin 3/4 Hypflfl.ae.:us glareolus'ta. Pyydykset olivat asetetut 
niityille ojlin, latojen alle ja pensaikkolhin metsltn reunaan. 

2) MyOskin Haukiputaalla esilntyi vilme kes11nl1 Coccinelloja hyv!n run-
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saasti, eritoten pajupcnsailla merensaarilla. Niita oli uscampia lajeja yhdessa 
muiden kuoriaisten kanssa. Runsauden voi arvostella 2 a 3:ksi yks iWksi kuta
kin pajun lehtea kohti. 

3) Tervaleppaa kasvaa Haukiputaalla my(jsJ<in merenrannoilla, usein 
aivan pienillakin merenluodoilla. 

Yliopp. V. J a ask e I a in en naytti l<aksoismuodostuksen omenan hedel
masta, l(jydetty Sortavalassa vii me kesana . Ilmoitti yliopp. V. He i kin he i m on 
tavanneen samanlaisen epamuodostuman Tyrvaalla. - Edelleen oli esittajalla 
naytettavana Puntarikosken kalanviljelyslaitoksella kasvatettuja I o hen poi k asia. 
jotka ovat er:utn iholoisen infisoimia. Loinen on lchthyophtirius multifiliis
niminen holotrikkinen siliati, joka maamme ulkopuolella tekee lohenviljelyksille 
suuria vahinkoja, mutta ei meilla ole tahMn saakl<a mainittu tavatun. Yllamai· 
nitulla kalansiitoslaitoksella ilmestyi loinen viime kesana ensikesllisiin lohenpoi
ka siin heinMkuussa saaden aikaan huomattavan kuolevalsuuden. Elokuussa sc 
p:tasi yha enemman vallalle, tappaen lohenpoikasia joukottain. 

Maist. T. H. Jarvi esitti kirjan: Y. Delage und M. Goldsmith, ~Die Ent
wicklungstheorien", klHtnn(js ranskasta. Teosta suositeltiin suorilennettavaksi. 

Yliopp. E. M e ri kallio naytti muutamia form alii n i rui sku t u ksen 
avulla sailytettyja lintuja kertoen menettelytavasta seuraavaa: Tavallinen 
nyrkinkokoinen kumiruisku tMytetaan apteekista saatavalla 40 0/o-isella formalii-

. nilla. Ruiskun torvi pistetaan suun kautta linnun ruol<atorveen mahdollisimman 
syvalle. Ruiskuttaessa puristetaan kaulasta, jottei neste p~Htse suun kautta pois 
vuotamaan. Osa ruiskutusnesteesUt on hyva suunnata henkitorvea mytiten 
keuhkoihin ja ilmapusseihin, jotta niiden pullistumisen kautta lintu saisi p(jy
hean muodon. Merkkina ruiskutuksen riittavyydesta rupeaa formaliiniliuvos anaali
aukosta tippumaan. H(jyhenten tahraantumista on ta!Win va ltettavM. Kun ruis
kutus on suoritettu, asetetaan lintu haluttuun asentoon, jos se aijotaan ylimal
kaan vain sailytettav:tksi, paasHH!n riippumaan, hijyhenet painuvat silloin sopi
vaan asentoon. Silmat on parasta korvata formaliiniin l<astetuilla pumpulitu
lmilla ja haavapaikat kostuttaa formaliinilla. Varsinkin kahlaajien kaulaan on 
cdullista panna UtytetHt liiallisen kutistumisen estamiseksi. - Kaytettavaan for
maliiniin voi varmuuden vuoksi Jiuottaa muitakin myrkkyj~ csim. arsenikkia. -
Myl>hemmln nyl ettaviksi aijottuja lintuja ei vahvalla formaliiniliuvoksella saa 
miskuttaa, nahka kovenee n~et kelp::Iamattomaksi. - Ensim~isena lienee toht. 
J. V. John ss on Kuopiossa kaytt~nyt yll~ kuvattua menettelytapaa. H~nen 

muutamia vuosia sitten koetteeksi konservoimansa kana on her~ttanyt Kuopion 
museossa kavijain huomiota. Nyt naytteilllt olevista linnuista on joku saanut 
ruiskutuksensa kevHa!H:t 1!)0!), toiset seuraavina vuosina, joten kokemus ei ole 
v i c1~ pitk~a ikainen. Mik~li ntlytt:t!l, voi menettelytavalla otaksua olevan mita 
suurimmat edut tarjottavana. Niille, joilta puuttuu ta itoa tai aikaa el:tinten 
Hly tt!lmiseen, voi sit:t luultavasti t!lyde!Hl syyi!H suositella. Luonnollisiin asen
toihin asettamiscsta ei vieW ole mit:tan lwkemusta, mahdottomalta se ci nayHl. 
Jos menettelytapa tosiaanldn osottautuu kelvolliseksi, tulevat koulukolwelmamme 
saamaan halvalla hyvH! opetusvalineiUI. 

Maist. J. A. We c k s e II kiinnitti huomiota L. Y :n taman vuoden 4:nnessa 
numerossa olleeseen pikkutiedonantoon: ,Kuhniminen alkuperaista elainkun
nassa•. K hoitti uudistamaan havaintoja, jotta saataisiin selville, onko kerrottu 
sisillslwjen kylpeminen satunnalncn vaiko mahdollisesti normaalinen ilmiO. 
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Kalast.-konsul. l. M. Wallenius kertoi kalastajain Vehl<alahden Tam
miossa vMitulvMn uscinkin tavanneensa silakoilla samalla kertaa mMtil! ja 
maitia. - Vehkalahdella oli hra W. tavannut silakoita, joilla mMti on kovettu
n e en a v<ltsaontelossCl. Aikaisemmin on meillll mainittu samanlainen ilmi(} lohelta, 
lahnalta ja mateelta. - Toht. K. E. Kivirikko mainitsi kerran heinltk. puoli 
va lissl:i saaneensa samanlaisen kovaml!tisen ahvenen Nurmijl!rvesH!. 

Uusiksi jMseniksi valittiin ylioppi laat P ent t i S u h on c n, Vi I j o Vi I h o 
Kujala ja Erkki Hirvensalo. 

Kokous 11. XI. lUll. 

Puheenjohtaja ilmoitti Vanaman kirjasarjan kesl!lla saaneen arvokkaan 
Jisan neiti Elin Munsterhjelm'in suomentamasta ja oloihimmc sovittamasta 
Regu lul<sen "Lintupakinoista• (FAgelkAserier). 

Yliopp. M. E. H u u mone n piti esitelml!n siemenkasvien lehtimuodoista. 
Kolrne tekijl!M vaikuttaa Iehtimuodon ml!arllltjinl!: lehden tehtltva, ulkonaiset 
olosuhteet ja sukukehitys. Esitelmoitsija kllsitteli nlliden tekijiiin vaikutusta 
xero- ja halofyyttien, vesikasvien, ldertokasvien ja erl!iden yksityistP.n kasvien 
lehtimuotoihin. 

Yliopp. Y. Vuorentaus nllytti muutamia palaneissa metsissa esiintyvHi 
Aradus-lajeja, joiden vl!ri osottaa melkoista sopeutumista tummaan ympllris
toon. Kehoitti tallettamaan hyonteisil! metsllpalopaikoilt<l. 

Yliopp. K. Linkola nl!ytti B. Lynge'n julkaisun: "De norske busk- og 
bladlaver (Bergens Museums Aarbog 1910 n:o 9)", suositellen sitM vasta-alka
jille paremman. puutteessa kllyttokelpoisena jllkl!H.Ikirjana. 

Yliopp. V . .Tl!llskeHtinen nllytti yliopp. A. Lackstrom 'in Ilomantsin 
kirkonkylasHt tanettaman Aera caespitosa'n, jonka korren solmusta nuorennos
verso on syntymllssl!. Kasvi oil kasvanut puutarhassa varjokkaalla paikalla. 

· Prof. K. M. Levander esitti kirjan: Otto Jaekel .Die Wirbelthiere 
(Berlin 1911)" . Kirjassa esiteUUtn melkoisesti tavallisesta oikeaoppisesta poik
keava selkarankaisjarjestelml!. 

Yliopp. V. Rl!sltnen kertoi erltl!n , Helsingin Sanomissa" olleen pikku
uutisen johdosta l<llyneensll paikalla, muutamassa helsinkiH1isessll kivimuurissa, 
ottamassa selvan uutisessa mainituista tuhohyonteisisHI ja todenneensa ne tuoksi 
jo useita vuosia Helsingin , taloissa vaurioita ail<aansaaneeksi kovakuoriaiseksi 
Niptus hololeucus. Prof. K. M. Lev and e r mainitsi ainoana tepsivl!nl:l. tuhoa
miskeinona tuota hyonteistlt vastaan kosteiden riepujen kayttamisen niiden 
pyydystiminM. Kovakuoriaiset kerltytyvl:l.t riepuihin kymmenittl:l.in ja voidaan 
sitten hl1vitHHI. 

Kokous 25. XI. 1911. 

Yliopp. V. Krohn kertoi · vaiheita vii me kesl:l.iselta, prof. W. Ramsay 'n 
geologiselta t u t ki mus m atka lt a K uolaan, jolla retkellll oli ollut muk;ma. 
Matka kl:l.vi Ponojsta pitkin Kuolan etell:l.isHt rantaa Kantalahteen, sieltl:l. Jmante
roa pitkin, Umptekilla poiketen, Kuolan kaupunkiin ja kotiin. EsitelmMn haus
kuutta lisl:l.sivllt runsaat valokuvat. 

Yliopp. T. J. Hi n ti k k a nMytti as ken valmiiksi saamansa suomalalsen 
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~k~m~-kokoelman, ,Cecidotheca fennica'n" ensim~isen osan esitt~en kunkin 
numeron ominaisuuksia. Edelleen oli n~ytteillH Equisetum fluviatile-yksiloitii, 
joilla osa tupista spiralisia, moniUihk~isH1 j~rvikortteita (Equisetum fluviatile 
f . polystachya) ja Carex vesicaria-saroja haaraisin erniHihkin, kaikki Joroisista. 

Yliopp. V. Heikinheimo esitti Wettstein'in uuden etevMn kasvisystc
matiikan oppikirjan , Handbuch der systernatischen Botanik • mukaan kasvikun
nan p:t:tryhmien, eritt:tin alernpien, keskin~isi~ oletettuja sukulaisuussuhteita. 

Ylioppilas M. E. H u u m one n esitelrnoi lyhyesti Oulun seudun niittymuo
doista ja niiden kehityksesta. - Suurin osa Oulun seudun niityist~ on viljelysniit- · 
tyj~. Maata pidet~an vuoroin peltona, vuoroin niittyna. Kun pelto on jatetty kesan
noksi, on sen kasvisto mit~ kirjavin. Pienenpuoleisella sa-ralla kasvaa 38-55 
lajia. Mutta jo seuraavana kes~na on lajiluku supistunut 19-26. Useirnmat 
peltorikkaruohot, ennen muita yksivuotiset, ovat hl1vinneet. Heinakasvien run
saus sen sijaan lisl:l~ntyy. Seuraavina vuosina vMhental:l olemassa-olon taistelu 
lajilukua vieHt, niin ettlt vanhoilla, kuiva- ja laihaperaisilla niityilla on vain 
7-10 lajia. Tuoreemrnilla on jonkun verran enemrnan ja lajit osaksi toisia_. -
Luonnonniittyjl1 on tienoolla paliasiallisesti vain merenrannalla. Rantaniittyjen 
kasvullisuus on selv~sti vyohykkeist~. Rannirnmaisena on Heleocharis-vyo, 
taairnpan.a Agrostis canina tai Aera cmspitosa-niitty. Viimeksi mainitut muut
tuvat vanhetessaan Nardus stricta-niityksi tai pensottuvat ja metsittyv~t ne jo 
siHI ennen. Huomattavia oikeita merenrannan luonnonniittyja ovat Phragmites
kasvustot. Lapaisem~ttoml:llle savi- ja liejupohjalle syntyy merenrantasu~niitty. 
Sellainen on suurelta osaltaan Lirnlngan niitty. Liminganniitylll:lkin val
taa kuitenkin alaa kantovesoista nopeasti lisliantyva koivikko ja Salix phyli
cifolia-pensasto. Tulvaniittyjl:l ei seudulla ole mu_ita. kuin pienHt saaria Oulun
joessa. - Sarasoiden reunoilla tapaa jokseenkin puhdasta Agrostis canina
niitty~. 

Uusiksi j~seniksi valittlin ylioppilaat nti E IIi Honk a ja hra E in o 
Karki. 

Kertomus Societas pro Fauna et Flora Fennica
seuran toiminnasta 1910- 191 t. 

Laatinut seuran p~heenjohtaja, professori · }. A. Palmen. 

Suornennos. 

Kun me HiniHin olemme kokoontuneet ptHittamaan yhta toi
mintavuotta, lausun mina Himpimat onnitteluni Societas pro Fauna 
et Flora Fennica-seuralle sen taytHiessa vuoden 1911 kuluessa 
yhdeksankymmenta vuotta. Seura syntyi tosin 21 p:na marras
kuuta 1821, mutta kun se myohemrriin on ottanut Floranpaivan 
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vuosipaivakseen, voimme me tavallaan jo nyt pitaa sita yhdeksan 
vuosikymmenen ikaisena. Tal la ijalla on yksityinen henkilo, jos 
han sen saavuttaal<aan, jo voimaton vanhus, mutta silmatessamme 
nyt kokoontunutta piiriamme huomaamme, etta nuorisoa ei taalta 
puutu, vaan etta silla painvastoin on selva enemmisto. Seura voi 
nain allen yha edelleen toivoa pystyvansa voimakkaaseen toimin
taan. Otan itselleni vapauden tuonnempana palautua tahan tule
vaisuuden kuvaan. 

YhUi vahan l<uin ennenldian on piirimme nyt valttanyt tap
pioita. Tuskallisimmalta tuntui se, joka seuraa kohtasi lahes vuosi 
s itte, . kun Antti Johannes Siltala 19 paivana toukokuuta 
1910 nul<kui pois, han, joka - vail<l<a viimeisina vuosinaan traa
gillisen kohtalon painamana - s~Hinno lli sesti istui paikallaan 
taalla poydan aaressa ja joka niin tunnollisesti on kayttanyt JyhytUi 
tyopaivaansa ja tutl<ijal<ykyaan, Hihinna juuri siihen suuntaan, jota 
seuramme edustaa. Han syntyi Haapa jarvella 4 p:na elokuuta 
1878 (Silfvenius) ja tuli ylioppilaaksi vuonna 1896. Vakavasti 
harjoitti han opintojaan ja osotti tutkimuksissaan harvinaista l<esta
vyytta ja tasmallisyytta, huomioonottaen vahaisimmanl<in seikan, 
mutta samalla yksityiskohtien yhteenkuuluvaisuutta silmal}a pitaen. 
Monissa kirjoituksissaan l<asitteli han miltei yksinomaan yhtii 
ainoata, nim. Trichoptera-hyonteisryhmaa. Mutta tata rajoittautu
mista vastaa taysin se; etta han on ldisitellyt ryhmaa tunnustusta 
ansaitsevan monipuolisesti. Eri osissa · maatamme on han tar
kasti tutldnut . paikallisfaunaa ifl siten suuressa maarin lisannyt 
tietojamme ryhman lajien levenemisesta ja e1inehdoista. I<un nai
hin elwlogisiin havaintoihin lisataan hanen tunnontarl<at ja moni
vuotisen tyoskentelyn aikana suoritetut tutldmul<sensa muodon
vaihdoksesta seka hanen yksityiskohtainen selvittelynsa monien 
lajien toukista ja niiden eri kehitysasteista, niin on tunnustettava, 
etta Trichopiera-ryhma meilla on niin hyvin selvitetty lmin yleensa 
missaan ja mildian yhta laaja hyonteisryhma. SisaisHi ruumiin
rakennusta han tosin ei ole tutkinut, mutta toukl<ien ulkoasu, kuten 
s uuosat seka kidusten ja sul<asten jakautuminen ja niiden esiin
tyminen eri asteilla, on antanut morfologisia aineksia tahan lmulu
vien sulmjen kesldnaisen sul<ulaisuuden arvostelemiseen. Se uut
teruus, jolla Siltala pitkan ajan kuluessa tyoskenteli, seldi hanen 
aineen eri puolia huomaava katseensa saivat aikaan hanen kirjoi
tustensa tunnustetun sisallysrikkauden, jonka ohessa tunnollinen 
ainel<sien jarjestely viela lisaa niiden arvoa. - Opettajana lwu -
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lussa sel<a Yliopistossa vuodesta 1902, dosenttina vuodesta 1906~ 

osottautui han seka perinpohjaiseksi ett~ harrastusta herattavaksL 
Laajalta tyoskenteli han myos kansantajuisena luennoitsijana seka 
kirjailijana aikal<auslehdessa Luonnon Ystava, jonka toimittaja 
han jonkun aikaa oli, samoinkuin han ansiokl<aasti on ottanut 
osaa luonnonhistoriallisten teosten suomentamiseen. Vanamo
yhdistyksella oli hanessa tarkea tuki hyodyllisessa toiminnassaan. 
Varmaan l<aildd yhtyvat niihin sanoihin, jotka on omistettu hanelle 
ertUissa neluologissa (Luonnon Ystava, 1910, s. 136): ,Siltala 
oli perati uuttera, l<aildssa toimissaan tunnollinen, selvasti ajatte-

. leva mies, kyvyl<as tiedemies, suosittu opettaja ja luennoitsija~ 

Han oli hienotunteinen ja lamminsydaminen. Ankarua kohtaloaan 
han ei muille valittanut, esiintyi toveripiirissa hilpeana ja pirteana, 
vielapa viimeiseen saakl<a. Syvalla l<aipauksella muistavat vainajaa. 
l<aikki, jotka joutuivat hanta tuntemaan." 

Karl J oh an W i I he I m Uno n i u k s e s sa, joka syntyi 1840 
ja 1863 tuli seuran jaseneksi sel<a kuoli 10 p:na lokakuuta 191 0~ 
olemme menettaneet jasenen, joka aikaisemmin on Sysmassa tyos
l<ennellyt botanis1ina. Luonnonhistorian lehtorina ruotsalaisessa 
normaalilyseossa sel<a monien zoologian ja botanikan oppikirjain 
laatijana Uno n ius kuitenkin etupaassa vaikutti suureen osaan 
kasvavaa nuorisoa. Nailla kirjoilla oli alkuaan aikansa Ieima, 
mutta myohemmat painol<set ja viela enemman se mita vainajasta 
olen oppinut tuntemaan osottavat, etta haneen melkoisesti vaikut
tivat uudenaikaisemmat virtaul<set luonnonhistorian alalia ja etta 
han tahtoi oppilailleen tehda tunnetuksi mita koulun kursseihin 
saattoi mahduttaa. Oppilaiden herbaarioista han on museollemme 
hanl<l<inut · monta lOytoa. Ja han en kuolemansa jalkeen ovat ha
nen tekemansa muistiinpanot ja hanen kokoelmansa niinil<aan tul
leet museon hyvaksi. 

Uudenkaupungin alkeiskoulun rehtori, K a r I A 1 ex and e r 
C a jan de r, syntyi 1848, tuli seuran jaseneksi 1895 ja kuoli 8 p:na 
tammikuuta 1911 Myl)amaella. Hanen harrastuksensa oli kiin
tynyt puutarhanhoitoon, ja han perusti puutarhoja Uuteenkaupun
ldin, Kallisten l<artanoon Mynamaelle ja viimeksi siita lohl<aistulle 
palstatilalle; ensiksimainitulle paikalle rakennettiin m. m. lasi
huoneita. Tietonsa Uudenkaupungin puutarhanhoidon kehityksesta 
on han esitHinyt kirjoituksessa, joka julkaistiin vuonna 1895. 

Viela on vuoden kuluessa lmollut kal<si vanhaa jasenUi.: 
Joensuun lyseon entinen kolleega Jakob Leon a r d Boehm sel<a 



seuran toiminnasta HH0- 1U11. 

salaneuvos laaketiet. toht. A 1 ex an de r vo n Co II an, joka viime
mainittu tuli seuraan jo vuonna 1837 ja on siis ollut sen jasen 
74 vuotta; han lmoli 3 p:na heinalmuta 1911 vahan yli 90 vuo
den vanhana. 

Vanhat lukuisimmin poistuvat pois. Mutta uusia , nuoria 
voimia · astuu heidan sijalleen, ja tana vuonna on seura kuten vii
mekin vuonna valinnut jasenekseen kuusitoista henkilcHi: herrat 
W. E. Hellen, E. A. Oi<er-Blom, C. G. L. Tigerstedt, neiti M. K. 
Arvonen, herra W. W. Kokko, neidit E. Lindstrom ja I. Strom, 
herrat G. G. Marldund, A. R. Ruoranen. G. Stenius, K. M. W. 
Aschan, M. A. Salokas, B. A. ~urveliu s, V. H. Jarvinen, V. A. 
Heil<inheimo ja T. J. Hintikka. 

Vuoden kahdeksassa tavanmukaisessa lmul<auskokouksessa 
Dn tehty esityksia yhteensa 45, joista zoologisia n~o (28) ja bota
nisia 2/u (17). Edellisia ovat esitUineet herrat 0. M. Reuter, Le
vander, J. Sahlberg, Luther, B. Poppius, Forsius ja v. Essen 
seka herrat Sundvik, Ruotsalainen, Jarvi, R. Fabritius, Linnaniemi, 
R. Palmgren, Vuorentaus ja Koponen; botanisia taasen herrat 
Lindberg ja Florstrom seka Brotherus, Huumonen, Johansso n, 
Linkola, Lang, Marklund, Mantell, A. Palmgren ja Rancken. 

Paitse naita poytakirjaan tehtyja tiedol!antoja on julkaista
vaksi jatetty ·kirjoitelmia ja esityksia, useimmat seuran Meddelanden
sarjaan, nimitUiin: 
Hay r en, E., Anmarkningsvarda vaxtfynd. 

- II - Vaccinium myrtillus f. leucocarpa 1 
- II - Taraxacum Oelertii Rlc 1 fran Ekcnas . 
- , -- om Thlaspi alpes ire. 

P aIm g r en, A., Aira alpina och A. glauca i Finland. 
- 11 - Botanisl<a meddelanden. 

Toivonen, D., Bid rag till ldinnedomen om sodra Fin lads vatten
oligochaetfauna. 

Brenner, M., Abnorma granar i Ingc\. 
- 11 - Abnorma blommor hos Platanthera bifolia. 

Enwa ld, K. H. ja Lonnbohm, 0. A. F., Metsasopulin (Myodes 
schist/color) esiintymisesta Kuopion seuduilla. 

J a ask e 1 a in en, V., Suomelle uudet kalaloiset Laatokasta. 
Lindberg, H., Taraxacum-former fran finska Lappmarken. 
Brenner, M., Nya eller annars anmarkningsvarda frovaxter. 
Palmgren, A., Taraxacum-former fran Kuusamo. 
Sahlberg, J ., Fyra for var fauna nya Coleoptera. 
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F I or strom, B r., Anmarkningsvarda fanerogamfynd. 
Sun d vi k, E., Iakttagelser angaende hum lorna. 
SahIb e r g, J., For var fauna nya aleocharider. 
For s ius, · R., Zur Kenntnis einiger a us Blattwespenlarven erzo

.gener Schlupfwespen. 
Frey, R., Zur Kenntnis der Dipterenfauna Fin lands. Stratio

myidae- Scenopinidae. 
Hi I z he i mer, M., Ober Mus-Arten in den Museen zu Helsing

fors und Stuttgart. 
P u 1 k I< in en , A. A., Mysis relicta in den finn. Gewassern. 
P aIm en. J. A., Om vara rofdjurs utrotande. 

Mita tulee seuran julkaisujen painattnmiseen, niin on huo
mattava, etta Meddelanden, vihl<o 36, joka sisaltaa kesl<ustele
mukset toimintavuodelta 1909-10 ja jonka on toimittanut E. Hay
ren, on tavallisessa jarjestyksessa ilmestynyt, ja etta kuluvan toi
mintavuoden Meddelanden-sarjan painattaminen on ehtinyt vuo
den 1910 loppuun. Mutta ikava l<ylla ei Actain nidosta 33 erasta 
kuvaliitetta koskevan sattuman takia ole viela voitu saada valmiiseen 
lmntoon. Nidos 34 sisaltaa toistaiseksi seuraavat esitykset: 

P a I m gre n, A., Bidrag till kannedomen om Alands vege
tation och flora I, Taraxaca, med 12 tafl. 

Bjork en he i m, R a f., Die Bodenveg. auf. d. As bildungen 
und d. Moranboden im Staatsrevier Evois. 

Lang, G., Lichenes Savoniae borealis. 
Frey, R., Zur Kenntnis der Dipteren Finlands. 
Nidoksesta 35, jossa jatkuu toht. Hjalmar Hjeltin Conspectus 

florae fennicae, on painettu I 5 arkkia, Violaceae heimosta Umbella
tae'hen asti, ja jatko on tyo~ alia. Etta taysin valmista nidosta 
Acta-sarjaa ei Hina vuonna ole voitu julkaista, riippuu paaasiassa 
iita, etta minulla itsellani on ollut ylenmaarin muita· toita, johon 
eikkaan viela tuonnempana palaan. 

Tana talvena ovat matkakertomul<sia jattaneet seuraavat ret-
kcilijat: 

W. Brenner rctl<eilysta Kaal<kois-Kuusamossa 1908, 
M. E. Huumonen Oulunseudulla 1910, 
H. Buch Etela-Saimaan seuduilla I 909, 
B. Florstrom , Ahvenanmaalla 1908, 
A. Palmgren 1909, 
V. Korvenl<ontio 1010, 
C. L. v. Essen Laatol<an-Karjalassa 1910. 
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Matkastipendeiksi on seura paatUinyt kayttHa meidan olois
samme hyvin suuren summan, nim. 4,600 mk., jaettuna seuraa
valla tavalla: 

400 ml<., pormestari W. Walleniul<sen stipendi, V. Jaasl<elaiselle. 
300 11 

150 
150 11 

200 11 

300 
250 11 

100 11 

250 " 
250 11 

100 
100 11 

300 
400 11 

300 11 

R. frey, Diptera, Lappi. 
T. J. Hintil{l<a, kasviloisia, Joroinen. 
E. Merikallio, lintuja, Pohj.-Pohjanmaa. 
Y. Vuorentaus, hyonteisbiologiaa, Pohjanmaa, 
M. Munsterhjelm, lintuja, Kilpisjarvi. 
F. Remmler, lintuja, Kurkijoki, Impilahti. 
V. Brenner, kasvistoa, Barosund. 
H. Buch, bot. tutkim., Saimaa, Kivijarvi, Rusl<eala. 
B. Florstrom, kasvistoa, Satakunta. 
V. Heikinheimo, bot. tutkim., Tyrvaa. 
V. Hornborg Luoteis-Savo. 
M. E. Huumonen , . , Oulunseutu. 
E. Hayren, kalliorantojen lmsvullis., Keski-Hame. 
G. Marklund, Jmsvistoa, Kesl<i-Pohjanm., Pohjois
Hame. 

400 A. Palmgren, bot. tutl<im., Ahvenanmaa. 
400 , I. Valilmngas, merilevia, Uusikaupunl<i- Oulu. 
250 , · 0. Kyyhkynen, bot. tutl{im., Suomussalmi. 
Suoranaisia menojaan tutkimusaineksien hankkimiseksi n 

seura vielakin lisannyt myontamalla kolme eri eraa (500, 1000 ja 
700 mk) harvinaisten tai haviavien elainlajien hanl<kimiseksi, ja on 
Hima maara suureksi osal<si l<aytetty villipeuran, karhun ja ilveksen 

• varaamisel<si suomalaiselle museolle. 
Taman rinnalla lienee ilmoitettava, etta 420 mk on myon

netty diatomaceojen ja muiden Ievien maaraamiseksi, joita on 
koottu Suomen Suoviljelysyhdistyksen toimesta. 

Huomattava on viela, etta seura on Jausunut pitavansa tar
koitul<senmul<aisena eHiin- ja kasvisuojelt.isalueen perustamista 
Fredriksberg'iin seka s~ostunut yliopiston ehdotul<seen julkaisujen 
lahettamisesta British Museum'iin. 

Kaksi vuotta sitte Jausuin min a seuralle, erittain ldn en nuo
remmille jasenille, muutamia sanoja siita tarkeasta seikasta, etta 
keslmudessamme tapahtuva tyo, paitse uunnitelmallista ainesten 
]{erailya, myoskin tarlwittaa jossakin maarin jarjestettya yksityisten 
jasenten valisUi yhtci styota jonkun maaratyn tutkimush:ysymyksen 
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valmistamisel<si tai mahdollisesti ratkaisemiseksi, siis jotakin yri
tysta, joka voisi tulia hyodyksi sel<a itse asialle etta osanottajain 
omalle metodiselle kehitykselle. Ja viime vuosikol<ouksessa huo
mautin, lminka Uirkeata olisi, etta maaseudun luonnonhistorian
harrastajat useammin Hihettaisivat tiedonantojaan ja siten pysyi
sivat Hihcisemmissa lwsketul<sissa seuran paak?lupungissa olevien 
lukuisampien tyovoimain kanssa. 

Niin mieluista kuin se olisil<in, ei meilla kuitenl<aan nyt ole 
nahtavissa mitaan yhteisesti alk unpantua yritysta. Painvastoin 
olen mina puolestani ollut pakotettu suuressa maarin syrjaytta
maan velvollisuul<siani seuraa lwhtaan. Mutta toiselta puolen ei 
minusta se tyo, jol<a nyt on kysynyt useiden jasentemme voimia, 
ole merkityksetonUi seurallemme, vaan paremminkin kannustaa ja 
melkoisesti helpottaa pyrkimysta pontevampaan ja syvallisempaan 
maamme floran ja faunan tutkimiseen ja siten seuraamme hyo
dyttaa. Taman johdosta mina nyt pyydan saada johtaa huomiota 
semmoiseen yhteistyohon, joka saattaa seuramme suoranaiseen 
kosketukseen toisten · samanlaisten seka muiden maamme tieteel
lista tyota harrastavien laitosten kanssa. 

Jokaiselle meista, samoin kun seuralle kokonaisuudessaan, 
on ensimmaisena luonnonhistoriallisena toimintana ollut l<okoel
main keraaminen, ja tama tyo tuntui silloin varsinaiselta paamaii
raltamme. Kolwelmain kera tyoskenneltiin lajeja maariUimalla ja 
luetteloimalla, silla juuri floramme ja faunamme kokoonpano on 
aina ensil<si selvitettava, ja sen tunteminen on oleva meille poh
jana ja perustana. Tassa ovat botanistit ennattaneet jol<seenkin 
kauas, kun taas zoologeilla on viela pitkaksi aikaa tyota paljoa 
lukuisammissa ja monessa suhteessa vaikeasti kasiteltavissa tut
kimusesineissaan. Kuta laajempi tuollainen tyoala on, siUi tar
keampaa on, etta alottelija - niin hyvin yl<sityinen !min seura 
lwkonaisuudessaan -- heti alussa hanld<ii yleiskasityl<sen tyosta, 
sitten vahitellen keskittyakseen itsenaisempaan toimintaan jollekin 
maaratylle alalle siita. Tall a ~· kehitysasteellaan on tyo kuitenl<in 
senlaatuista, etta yksityiskohdat aina tulevat olemaan etualalla. 
Talloin niiden paljous helposti himmentaa seuraavan piHimaalin, 
Ia jakantoisemmat kysymykset, niin laheisia kuin nama ehldi ovat
kin. On vaara tarjona, etta tietamys laajenee ainoastaan tall a 
yhdella, yksityislwhtien tasolla, samalla l<uin katse ei enaa kanna 
kauemmaksi toisille tasoille. Kuta enemman nama jall<immaiset 
jaavat huomioonottamatta, sita vail<eampi on niita sitte myohem-
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min selvasti erottaa; ja seuraus ehka on, etta luonnonhistorian 
syvemmalle kaypia kysymyksia, aivan elinkysymyksialdn tuomitaan 
lwkonaan sen piiriin kuulumattomiksi. 

Olen jo toisessa tilaisuudessa huomauttanut, etta tyoalan 
valinta ja rajoittaminen on yl<sityiselle tutldjalle Uiysin vapaa, ja 
etta, kun hanen tutkimustensa tulokset taysin hyvassa kunnossa 
saatetaan julkisuuteen, niin merkityl<sensa niilla on, ilmestyivatpa 
ne missa hyvansa. Mutta tieteelliselle seuralle, jonl<a toiminta
aika ulottuu paljoa laajemmalle kuin yl<sityisen,· ei ole yhdenteke
vaa, riippuuko sen vuotuinen tyoskentely pelkista sattumuksista, 
vai toimiiko se tarkoitusperaisesti. Yhta luonnollista kuin on, 
ettei seura tavoittele paamaarHi, jotka ovat sille saavuttamattomissa, 
yhta luonnollista on, etta toisia kysymyksia, joita kehittyneemmat 
jasenet jo vahitellen voivat ruveta kasittelemaan, ei jateta huo
mioonottamatta, l<un niihin· kerran syysta tai toisesta jo voidaan 
l<ayda l<asiksi. 

Tuntuu minusta silta !min pitaisi seuran aina jonl<un ajan 
lmluttua arvoste11a asemaansa, verrata siihenastista toimilltaansa 
niin hyvin vahitellen lisaantyneiden tyovoimiensa !min kunakin 
ajanl<ohtana tarjonaolevien ulkonaisten apuneuvojen kanssa, siis 
kriitillisesti tarl<astaa ohjelmaansa. Niiden asiaa harrastavien jasen
ten, joilla on tarpeellista kypsyytta ja kykya, pitaisi yhteisesti 
koettaa harkita, olisiko ehka joital<in tutkimuskysymyksia jaanyt 
huomioonottamatta, sen kautta etta sattumalta katseet eivat olisi 
sille suunnalle kohdistuneet, ja eiko siita huolimatta pitaisi estaa 
niita jaamasta tal<apajulle. Samoin olisi punnittava, eiko semmoi
sia kysymyksia, joihin aikaisemmin ei ole voitu l<a.yda l<asiksi , 
vahitellen voitaisi ottaa esille sen tyon tukemana, jota aivan toi
silla . tutkimusaloilla on tehty ja joka valillisesti voisi jon kun pro
bleemeistamme vieda lahemmaksi ratl<aisuaan. 

Otan itselleni vapauden asian valaisemisel<si viitata kysymyl<
seen lajien levenemisesta, joka l<ysymyshan lahinna seuraa, kun 
l<erran perustus - l<okoelmat ja lajiluettelot - on saatu lmta
lminkin taydellisel<si. 

Seuran botanisen toiminnan suhteen esitti jo vuonna 1872 
J. P. No rrl in muutamia nakokohtia ja toivomuksia, jotka koski 
vat Suomessa tehUivien botanisten retkeilyjen jarjestamista (Tie
donantoja 13, siv. 487 -445) . . Siita ajasta on l<asvistomme ja 
l\asvullisuutemme tunteminen melkoi sesti edistynyt, mutta siiUi 
huolimatta on viela paljon tekematttl talla alalia, sen mul<aan 

-:1-
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miUi keslwsteluissa askentnainitun monivuotisen ystavani l<anssa 
olen saanut tietaa; ja tahdon tassa, nykyisen asiaintilan valaisemi
seksi, Iyhyesti esittaa ne vajanaisuudet, joista han on min ulle 
huomauttanut. 

On itsestaan selvaa, etta seur.an edelleenkin pitaa antaa kc
hotusta ja tilaisuutta harjaantumiseen alottelijoille, jotka kotiseu
duilla suorittamillaan Willa oyat osottautuneet lupaaviksi tyovoi
miksi. Heidan. toimintaansa ei sittemmin saa jattaa sattuman 
varaan, v:aan on sita suunnitelmallisesti johdettava tayttamaan 
niita monia aul<koja, joita viela maamme luontoa Iwskevissa tie
doissa on. 

Yha vielakin- ovat luonto, kasvullisuus ja kasvisto kuvaa
matta suurissa osissa maatamme, kuten esiin. pohjoisimmalla 
Uudellamaalla, osissa Savoa ja yleensa laajoilla aloilla eramaa
seuduissa. Edelleen on jo monta vuotta sitte huomautettu, ettti 
pohjoisessa Venajan-Karjalassa ainakin silloin viela oli oikeita 
aarniometsia, joiden Iuonto olisi kuvattava, ennenkuin ne fulevat 
haaskatuiksi ja haviavat, l<uten niille Suomessa jo melkein on 
kaynyt. Monet systemaattiset erikoisryhmat, varsinkin kryptoga
mit, ovat jol<seenl<in tuntemattomat lajien esiintymiseen ja levene
miseen nahden. Samoin on jalj.ella yl<sityiskohtaisempia kysymyk
sHi; monissa eri sukujen haar~issa eli osissa ovat pikkumuodot 
vaillinaisesti tnnnettuja tai muotoarvolleen maaraamattomia (esim. 
Calamagrostis). Jotl<ut suuremmat tutkimusalat ovat jotenkin 
laiminlyotyjii, lwten esim. ruderaatit seka viljelyksen ja tulen 
(l<askiviljelys, metsapalot) vaikutukset viljelemattomien kasvien 
esiintymiseen ja levenemiseen. Eri kasvullisuustyypit eli kasvi
paikkaryhmat (erilaiset metsat, pensailwt y. m., niityt ja vedet 
j. n. e.) vaativat viela taydellisempEHi selvitysta; sama on myoskin 
laita, osal<si viela suuremmassakin miUiriissii, m. m. inundationien, 
tuulien ja maaperan vaikutusten, topografisten alueiden (vyohyk
l<eiden ja pikkualueiden) ja niiden merkityksen kasvullisuudelle. 
Levenemistiet ovat viihan tutkittuja, ja ainoastaan yksityisissa ta
pauksissa ja vahissa maarin on viljelyskokeita tehty. 

Useimmat luetelluista l<ysymyksistii ovat tusldn alottelijain 
l<asiteltavissa, vaikkakin he voivat jonkun verran olla apuna niiden 
selvittamisessii; silla monimutl<aisen ilmiOn suunnitelmallinen kasit
tely vaatii asiantuntevaa ja kokenutta tutkijaa. Myoskin ennen 
ehdotettu aine, fenologisten havaintojen tekeminen lukuisammista 
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yleisisHi lajeista l<uin miHi Uihan asti on ollut tavallista, vaatii 
seldn melkoista arvostelu l<ykya havainnonteldjalta. 

Luetelluista aineista on osalla vastineensa myoskin faunisti
sella alalia, mutta ei suinkaan kaikilla, ja yleensa pitaa zoologien, 
helposti ymmarrettavisUi syista, Hilloin osal<si kull<ea botanistien 
jalkia. · Muutamia harvoja esimerkkeja mainittakoon kuitenkin. 

On tullut tavaksi, etta joissakin faunistisissa luetteloissa 
mainitaan maantieteellisessa jHrjestyl<sessa yksityisten lajien Ioyto
pail<at, ja Hitenhan saadaan selvaa niiden levenemisesta. Mutta 
lmn kerran erikoistutkija luettelee pail<allismateriaalin, miksi han 
silloin mell<ein saannollisesti jattaa mainitsematta ajan: jolloin lajit 
tavattiin, ja paikat, joilla ne oleskelevat. Seuraajan on usein vai
kea identifioida yksiloita ja kayttaa hyvakseen l<asillaolevia muis
tiinpanoja niista. 

Ne luonnonhistorialliset maalmnnat, jotka botanistit ovat 
ottaneet kaytantoon, ovat yleensa tulleet maaraaviksi zoologeille
kin. Mutta kummallekaan ne .eivat voi olla muuta kuin valiaikai
sia ja verrattain keinotekoisia, silla yksityiskohtaisille tutkimuksille 
ne ovat aivan liian laajat. Asl<etUiin tekemani yritys tietojen 
hankl<imisel<si lintulajien suhtautumisesta lwsvialueihin on saanut 

. minut valmutetul<si siita, etta ltihimmassa tulevaisuudessa on asia 
selvitettava, siten etta mahdollisimman yl<sityiskohtaisesti otetaan . . 
huomioon kuta~in lajia koskevat havainnot ja merldtaan aineisto . 
kartalle. Silla luetteleminen ainoastaan maakunnittain voi tulia 
suorastaan erehdyttavaksi. TaHi suunniteltua tyota varten toivon 
saavani apua nuoremmilta asianharrastajilta. 

Mainittiin jo, etta elainmaailman selvitHiminen suurel<si osaksi 
on riippuvainen ennen suoritetusta l<asviston tutkimisesta, joten 
faunisti useimmiten saa kulkea botanistin jalkia. Fauna ja flora 
riippuvat nim. laheisesti toisistaan. Mutta molemmat ovat, sy
vemmalle kaypia kysymyksia tutkittaessa, ehdottomasti riippuvia 
niiden yhteisten premissien, meteorologisten, fysikaalisten ja geo
logisten, alalia ail<aisemmin suoritetuista tutkimul<si; 'ta. Kail<ki 
me tiedamme, miten l<alastuslaiva Nautiluksen tutl<imusmatlwilla 
l<aikkia naita aloja l<asitellaan yhtarintaa maaratyn, edeltapain laa
ditun ja kansainvaliseksi liyvaksytyn suunnitelman mukaan. Juuri 
kokemusperaisen yhteistyon kautta havainnontekoretkilla, joiden 
aineistoa sitten amrilattimiehet kasittelevat, saapi koko tyo var
muutta, jol<a silta lwkonaan puuttuisi, jos jolminen retkeilisi omalla 
tahollaan toisista riippumafta. Mita taten saadaan selville, tulee 
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hyodyksi yksityiskohtaisemmille ja paikallisille tutkimuksille, joita 
yksityiset floristit ja faunistit voivat suorittaa. Muuan ehdotus 
tuommoisel<si eril<oistyoksi on jo tavallaan tehty - PohjanpiUijan
lahden tutkiminen sen lwko laajuudessa - ,· ja hyvin tarkoituksen- · 
mukaista olisi, jos seuramme vastedes voisi se n toteutumista 
edistaa. 

Sanotulla en su inkaan ole tahtonut lausua, etta botanistien 
ja zoologien pitaisi ulottaa toimintansa vieraille aloille, joita ne 
eivat hallitse. Mutta siina erehtyisimme, jos katsoisimme fyysillis
ten, geologisten ja meteorologisten kysymysten olevan ullwpuo
lella luonnonhistorian nakopiiria ja tutkimusalaa. Jos emme itse 
pida silmalla kail<i11e yhteisesti kuuluvia probleemeja, niin varmasti 
asianomaiset abiologiset tutkijat kayvat kasiksi tammoisiin kysy
myl<siin. Mutta he tekevat sen ilman valttamattomia biologisia 
edellytyksia. He kasittelevat probleemeja ainoastaan muodoilisesti, 
niin sanoal<semme aritmeettisesti ja mel<aanisesti, aivanl<uiri l<uolleita 
kappaleita; asiantuntemattomuudesta he jattavat huomioonottamatta, 
etta organismit elavat omien perittyjen tapojensa mukaan, olkoonpa 
etta ne eivat voikaan vapautua luonnonvoimien vallasta. Niin on 
l<aynyt muuttolintu-ilmion, niin myoskin osaksi muiden kasvi- ja 
elainfenologisten ilmiOiden, joita ei saa asettaa samanarvoisiksi 
puhtaasti klimatologisten seikkain kanssa. 

Pitaakseen kiinni oil<eudestaan tuommoisten biologisten prob
leemien tutkimiseen taytyy luonnontieteilijan jossakin maarin tu
tustua toisilla aloilla tyosl<entelevain tutl<ijain ajatustapaan, valinei
siin, suunnitelmiin ja paamaariin. HRnen taytyy tavallaan olla 
yhteistyossa heidiin kanssaan ja jarjestaa om at havaintonsa lu on
nossa siten, etta sisainen yhtenaisyys, kausaliteettisuhteet, tulevat 
nakyviin. Jos edellytykset puolelta tai toiselta eivat riita, niin 
tutkimus itsestaan jaapi toistaiseksi suorittamatta. Ei kukaan 
mahdottomia vaadi yksityise1ta. 

Mutta mita yksityinen ei voi suorittaa, se ehl<a on saavu
tettavissa useammille yhdessa, ta.ikl<apa useammi11e tieteellisille 

seuroille . tai laitoksille, kunhan ne yhdessa toimivat. Ja tuom
moisenpa tervee1lis.en yhteisymmarryksen merkitykseen mina koko 
talla esityksellani olen tahtonut kiinnittaa seuramme huomiota . 
Olen . sen tehnyt siina toivossa, etta tam a tarl~ea seil<l<a otetaan 
huomioon, kun tutl<imusohjelmamme mahdollisesti pannaan kauko-

. nal<oisen tarkastelun al,aiseksi.. Mu~tamat seuran jasenista ovat 
viime vuosina ottaneet osaa tuommoiseen ·yhteistyohon. Lahem-
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pli~i esittelya ei taal1a tarvita, sill a Snomen l<artasto 1910, jolut 
piaklmin ilmestyy, puhuu itse puolestaan. Erikoisalaisimmat tutl<i
jat loyUivat siita ainoastaan harvoja mielenkiintoisia l<irjoitul<sia. 
Mutta ne, jotka lahemmin ja syvemmalle ajattelevat biologian kysy
myksHi, loytavat seivityl<sia toisilla aloilla esiintyviin l<ysymyl< iin, 
jotka siten !min ylempana esitettiin voivat avata uusia biologisia 
tutkimusaloja, joita ei ennen ole voitu l<osketella. Kuvaukset maan 
lwrkeussuhteista, vuoriperasta ja irtonaisista maalajeista, merien 
laadusta ja vesistOjen vuotuis ista vaihteluista, maan Iampo- ja 
sadesuhteista, vallitsevista tuulista ja niiden vaihteluista, turve
maista ja met~ista y. m. voivat johtaa meita huomaamaan uusia 
nakolmhtia myoskin floramme ja faunamme suhteen. Muuta
missa tapauksissa voivat myos inhimillisen kulttuurin eri puolet 
omalla tavallansa valaista nyt elavaa luontoa, niin esim. asutus, 
maanviljelys, liikennetiet y. m. Uskon · mielellani, etta nama toi
veet eivat tule pettamaan. 

Onnistukoon Societas pro Fauna et Flora Fennica tyoskente
lyssaan, niin etta se molempien tutkijaryhmainsa yksimielisen yh
teistyon kautta ja muiden tieteellisten seurojen ja laitosten avulla 
saattaa 100-vuotispaivanaan tarkoituksenmukaisessa luonnonhis
toriallisessa kansallismuseossa esittaa monipuolisen ja peruste IIi 
sen sel vity l< ~en maamme kasvi- ja elainmaailmasta. 

Hi\iritsevHl painovirheiti\ vuosikerrassa 1911. 

Siv. 28 riv. 21 ylh. lukien on alkuperttisttt ltte alkukesttisttt. 
Siv. 105 riv. 19 alh . .. • Toivo Koskenkorva lue Koskenhovi. 
Siv. 1il2 riv. 1 alh. , kansan lue kaukana. 
Siv. 133 riv. 20 alh. , 4-5,5 lue 4-4,5. 
Siv. 175 riv. 1 ylh . , Puikko- Jue Piukka-. 
Siv. 175 riv. 2 ylh. , • korkeampi lue komeampi. 
Liitekuvat 2 ja 4 (s. 145) ovat kesken~nsM vaihtanc~ t paikkaa jn nimi

kirjoituksia. 
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